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INDHOLD 

Side 

Portal RS SEERNE EN REE Te VII—VIII 

klds tavle ESSEN RES, SE SENER IX—XXIII 

S. K.3 Optegnelser af Gruppe ÅA: 

Jon ENNRB ISG Fe SEA R ENN as 5—67 

JonmabnNnES 1849 93FEDT EEN aus 68—199 

FournaiNbS1S0D Maj RE SEERE 200—346 

Journal NB” 1849 19. Juli —7. Septbr. ... 347—432 
Kilde-Angivelse, Manuskript-Beskrivelse og 

texikritiske Oplysninger: 4305 433—487 





FORTALE 

Med Hensyn til Udgavens Plan, Inddeling og Materiale, Stoffets 

Ordning, Principperne for Udgavens Fuldstændighed og Gengivel- 

sen af Texten henvises til Fortalen til første Bind. 

Af Hensyn til Manuskripterne af Gruppen B (Forfatterskab) 

har vi fundet det praktisk at lade Tiende Bind omfatte hele Tids- 

rummet fra 1849 2. Januar til 1853 2. November; Følgen deraf bli- 

ver, at Bindet kommer til at bestaae af sex Afdelinger, hver Afde- 

ling i sit Underbind. De første fire Afdelingers Indhold bliver ude- 

lukkende Journaloptegnelser; Femte Afdelings Indhold bliver dels 

Afslutning af Gruppen A (Journaloptegnelser, bogførte Optegnel- 

ser fra 1849 af S. K. betegnede ,, Mit Forhold til Hende" og ,, Løse 

Papirer" for hele Perioden) dels en Part af Gruppen B (1849-52); 

Sjette Afdelings Indhold bliver dels Resten af Gruppen B (1849- 

53) dels Gruppen C for hele Perioden. 

Nærværende Første Afdeling af Bindet omfatter Journalopteg- 

nelser for Aaret 1849 fra 2. Januar til 7. September, der helt og 

holdent har kunnet gengives efter Original- Manuskripterne i 

Universitets-Bibliothekets Samling: ,, Notabene"-Journalerne 9 

(A 1-80), 10 (A 81-294), 11 (A 295-541), samt en Part af 12 

(A 542-682). To Optegnelser findes paa løst Papir vedlagt Jour- 

nalen NB", den ene (A 423) paa en Lap med S. K.s Paategning 

»ad Journalen NB" p, 127%, den anden (A 424) paa et Ark blaa- 

lig Koncept med S. K.s Paategning: ,,Dette er det i denne Journal 

(NB) p. 129 [o: i A 422 Slutning] omtalte Stykke Papir. skal 

skrives paa tvert [I: paalangs ad Siden] i Journalen", 



VIII Fortale 

Ved at følge og samle Fodnoternes Sammenvisninger vil man, 

ligesom i foregaaende Binds Journal-Afdeling, kunne skaffe sig 

Oversigt over Materialet til flere af de hyppigt tilbagevendende 

Emner i den store Masse af Journaloptegnelser. 

Udgivelsen af Kierkegaards Papirer blev planlagt og de første 

Bind fremstillede før Krigen og kunde saaledes fremstilles til 

overkommelige Priser. Udgivelsen fortsattes med nogle Bind ind 

ide dyre Aar, men Bogladeprisen maatte efterhaanden blive saa 

høj, at Forlag og Udgivere blev enige om at afvente Tider, som 

igæn kunde bringe Prisen ned. Imidlertid fortsattes Carlsberg- 

fondets Understøttelse til Forarbejder, saaledes at Udgivelsen 

kunde optages igæn naar som helst. Tanken om Udgivelse har 

stadig været levende og har nu kunnet føres igennem ved Hjælp 

af en betydelig Støtte fra Fondets Side. For den saaledes tilveje- 

bragte Mulighed for Værkets Videreførelse og Fuldendelse bringer 

vi, ogsaa paa Forlagets Vegne, Carlsbergfondets Direktion vor Tak. 

København i Juni 1924. 
UDGIVERNE 



1813 Maj 5. 

— Jjuni:3. 

1821 

1823 Jan. 23. 

sær Febr 15: 

1828 April 20. 

1830 Oktbr. 30. 

== Novbr: 1, 

— mrs 

1831 April 25. 

—:Oktbr;-27. 

1836 -April 18. 

TIDSTAVLE 

S. K. født i Faderens Ejendom paa Nytorv i Kbh. (gl. Nr. 2, nyt 

Nr. 27). 

S. K. døbt i Helliggeist Kirke i Kbh. 

S. K. sat i Skole i Borgerdydskolen i Kbh. 

Regine Olsen født. 

Regine Olsen døbt i Vor Frue Menighed i Kbh. 

S.K. konfirmeret i Vor Frue Menighed i Kbh.,ved første Kapellan 

J. P. Mynster. 

S. K. indskrevet som Student ved Universitetet (laud.; Udarbej- 

delse i Modersmaalet, Græsk, Historie, Fransk: laud. p. c.). 

S. K. indskrevet i Kongens Livkorps, 7. Kompagni. 

S. K. faaet sin Afsked fra Kongens Livkorps som utjenstdygtig. 

S. K. fuldendt 2den Examens Iste Del (Latin, Græsk, Hebraisk, 
Historie: laud.; Matematik: laud. p. c.). 

S. K. fuldendt 2den Examens 2den Del (Filosofi, Fysik, Mate- 

matik: laud. p. c.). 

S. K. Samtale med Jørgen Jørgensen (se I A 166). 

1837 Maj (imellem 8. og 16.) S. K. ved et Besøg hos Rørdams paa Frederiksberg 

1837—38 

1838 April 22. 

== Maj 19. 

første Gang truffet sammen med Regine Olsen (se II A: 67. 68). 

S. K. undervist i Latin i næstøverste Klasse i Borgerdydskolen 
i Kbh. 
Regine Olsen konfirmeret i Holmens Kirke i Kbh. 

Form. Kl. 107/2, S. K.s Optegnelse om ,en ubeskrivelig Glæde" 
(se II A 228). 

—… Åug. 8.—9. Nat Kl. 2. S. K.s Fader død. 

RET 4, 

es 113) er ÅR 

1839 Febr. 2. 

— Ang. 29. 

1840 Juni 2. 

S. K.s Fadér begravet paa Assistents-Kirkegaard i Kbh. (i Familie- 

Gravstedet). 

udkom: ,Af en endnu levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie 

af S. Kierkegaard". Hos C. A. Reitzel. Trykt hos Bianco Luno. (Om 

Andersen som Romandigter, med stadigt Hensyn til hans sidste 

Værk: , Kun en Spillemand"). — 42 SS. 
Optegnelse af S. K.: ,Du mit Hjertes Herskerinde ,,Reginaf, 

gjemt i mit Brysts dybeste Løndomf" osv. (se II A 347). 

S. K. opgjort sin pekuniære Status (Obligationer, Aktier, Part i 

Ejendommen Nytorv Nr. 2, Løsøre osv.) til: 16797 Rdl. 

S. K. indgivet sin Examens-Ansøgning til det teologiske Fakultet. 



X Tidstavle 

1840 Juli 3. S. K. fuldendt teologisk Embeds-Exainen (laud.). 

— — 19.—Aug. 6. S. K.s Jyllandsrejse. 

— Aug. 9.—Septbr. , kan i strengere Forstand siges at være den Tid, i hvilken 

==" Septbr:"8. 

— — 10. 

— Oktbr. 8. 

— Novbr. 17. 

1841 Jan. 12. 

me hue: 

LADER 

sæ Senere 

SE KE CPA R 

— Oktbr. 11, 

— — 25. 

jeg tilnærmede mig hendef (se Kske Papirer, S. 76). 

S. K. friet til Regine Olsen (se Kske Papirer, S. 76). 

S. K. faaet Jaord af Regine Olsen (se Kske Papirer, S. 77). 

Første Nummer af ,,Corsarenf, udgivet af Goldschmidt. 

S. K. indtraadt i det Kongelige Pastoral-Seminarium som Nr. 252. 

Vidnesbyrd fra Rektor ved Borgerdydskolen i Kbh. Michael 

Nielsen om S. K.s ,ikke almindelige Herredømme over det 

latinske Sprogs baade mundtlige og skriftlige Behandling", 

om Middagen S. K. efter Tur prædiket i Holmens Kirke over 

opgiven Text (se III C1). 

S. K.s Afhandling: ,,Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til 

Socrates" erklæret af det filosofiske Fakultet for værdig til at for- 

svares for Magistergraden. 

S. K. sendt Regine Olsen hendes Ring tilbage. 

S. K.s Disputats (paa Boghandler P. G. Philipsens Forlag) færdig 

fra Trykkeriet (Bianco Luno). — 300 SS. 

Kl. 10—2 og 4—7'/2 S. K. forsvaret sin Disputats for Magister- 
graden. 

S. K. endelig brudt med Regine Olsen. 

S. K. pr. Dampskib forladt Kbh. for at rejse til Berlin. 

— Novbr. (imellem 15. og 22.) Schellings anden Forelæsning i Berlin. 

1842 Febr. 4. 

— Marts 6. 

=, 
Sidste Datering i S. K.s Kollegie til Schellings Forelæsninger. 

S.K. med Dampskibet ,,ChristianVIIIf ankommen til Kbh. fra Kiel. 
— Maj 29 og Juni 5. Anmeldelse i Fædrelandet, Nr. 890 og 897, af S. K.s 

un i2: 

== SØpEDE KO: 

HENOVER 

1843 Febr. 15. 

Disputats ved Dr. Beck. 

Artikel af S, K. i Fædrelandet Nr. 904: ,,Aabenbart Skriftemaalf, 

med en ,Efterskrift" til Dr. Beck (S. V. XIII, S. 397 ff.). 

S. K.s Broder Peter Christian kaldet til Sognepræst for Peders- 

borg-Kindertofte. 

S. K.s Broder Peter Christian ordineret. 

S. K. afsluttet Manuskript til Udgiverens Forord til ,,Enten— 

Eller", 

»Enten — Eller. Et Livs- Fragment, udgivet af Victor Eremita. 

Første Deel, indeholdende A.'s Papirer. Anden Deel, indehol- 

dende B.'s Papirer, Breve til A." færdig fra Trykkeriet (Bianco 
Luno). — 470 + 368 SS. 

»Enten—Eller" kommen i Handelen (hos Universitetsboghandler 

C. A. Reitzel), og s. D. foreløbig anmeldt i Fædrelandet Nr. 1155. 

Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf i Dagen Nr. 52. 
Uddrag og Omtale af ,,Enten—Ellerf af Claudius Roøsenhoff i 

Den Frisindede Nr. 23. 

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1162 (underskrevet A. F.....): 

»Hvo er Forfatteren af ,,Enten—eller" (se S. V. XIII, S. 407 ff.). 

AH) Ll 



Tidstavle XI 

1843 Marts 1. Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf af J. L. Heiberg i Intelligensblade 

Nr. 24, i Artiklen: , Litterær Vintersæd". 

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1168 (underskrevet Victor 

Eremita): ,,Taksigelse til Hr. Professor Heiberg" (se S. V. XIII, 

S. 411 ff.). 

— 12. til April 9. Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf i Forposten Nr. 11—15 

April 16. 

Maj 5. 

=76 

(, Fragmenter af en Brevvexling"). 

Første Paaskedag til Aftensang i Frue Kirke (Biskop Mynsters 

Prædiken), Regine Olsen nikket til S. K.; i Tiden nærmest forud 

har hun ,hver Mandag mellem 9—10 Formiddag" mødt ham 

(se IV A 97). 

Datering af Forordet til S. K.s ,To opbyggelige Taler". 

»To opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" færdig fra Trykkeriet 

(Bianco Luno). — 52 SS. 
— 7.14.21. Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf af J. Fr. Hagen i Fædrelandet 

598; 

16: 

— Berlin. 

Juli 

Aug. 9. 

Oktbr. 7. 

Nr. 1227-28. 1234.1241. 

S. K. afrejst fra Kbh. til Berlin. 

»To opbyggelige Taler" kommen i Handelen (hos Boghandler 

P. G. Philipsen). 
Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1236: ,,En lille Forklaring" 

(se SV XHI, S2416 f)). 

Poststempel-Dato for Brev fra S. K. til Emil Boesen fra Berlin. 

Poststempel-Dato for Brev fra S. K. til Emil Boesen fra Berlin. 

»Om en liden Stund skulle I see mig igjen. Jeg er bleven færdig 

med et Arbeide, der er mig af Vigtighed, jeg er i fuld Fart med 

et nyt, og mit Bibliothek er mig nødvendigt, ligesom ogsaa et 

Trykkerie". 
Datering over Begyndelsen af Manuskriptet til ,,Gjentagelsenf 

(se IV B 97,3). 

Datering over Manuskriptet til Brevet til Læseren i Slutningen 

af ,Gjentagelsen" (se IV B 97,30). — Sandsynligvis har S. K. 

ved denne Tid faaet Kundskab om Regine Olsens Forlovelse med 

Fritz Schlegel. 

Datering i Manuskriptet til Forordet til ,,Tre opbyggelige Taler" 

(se IV B 159,7). 

»Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de silentio" og 

»Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af 

Constantin Constantius" færdige fra Trykkeriet (Bianco Luno). — 

135'SS;0£2£157'SS. 
»Tre opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" færdig fra Trykkeriet 

(Bianco Luno). — 62 SS. 
»Frygt og Bæven", ,,Gjentagelsenf og , Tre opbyggelige Taler" 
kommen i Handelen, de to første hos C. A. Reitzel, den sidste 

hos Boghandler P. G. Philipsen. 
Anmeldelse af ,,Enten—Eller" af H, P. Kofoed-Hansen i ,,For 



XII Tidstavle 

Literatur og Kritik. Et Fjerdingaarsskrift udgivet af Fyens Stifts 

literære Selskab", 1. Bd. 4. Hefte. 

1843 Decbr. 6. ,,Fire opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" kommen i Handelen, 

hos Boghandler P. G. Philipsen (Bianco Lunos Bogtrykkeri). — 

84 SS. 

—  — 19. , Urania. Aarbog for 1844, udgiven af J. L. Heiberg”, med Omtale 

af ,Gjentagelsen" i Artiklen: ,,Det astronomiske Aar", averteret 

i Adresseavisen Nr. 298. 

1844 Jan. 1. Artikel af Biskop Mynster i Intelligensblade Nr. 41—42 (under 

Mærket Kts): ,,Kirkelig Polemik" (med Omtale af S. K.s ,,Op- 

byggelige Taler"). 
— Febr. 24. Lørdag S. K. holdt sin Demis-Prædiken i Trinitatis Kirke (laud.). 

— … — Slutn. Anmeldelse af ,,Frygt og Bæven" af J. Fr. Hagen i Theologisk 

Tidsskrift, udg. af Scharling og Engelstoft. 8. Bd. 

— Marts 5. , To opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" kommen i Handelen, 

hos Boghandler P.G. Philipsen (Bianco Lunos Bogtrykkeri). — 

59'SS; 

— om S. K. tilendebragt Udarbejdelsen af: ,,Post-Scriptum til Enten— 

Ellerf (IV B 59). 

== Juns: »Tre opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" kommen i Handelen, 

hos Boghandler P.G. Philipsen (Bianco Lunos Bogtrykkeri). — 

ZOISS! 
— — 13. ,,Philosophiske Smuler eller en Smule Philosophi. Af Johannes 

Climacus. Udgivet af S. Kierkegaard." (Hos Universitetsboghand- 
ler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresse- 

avisen N731373==1 64'SS: 

— — 17. ,,Begrebet Angest. En simpel psychologisk-paapegende Over- 

veielse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesynden. Af 

Vigilius Haufniensis.” og ,, Forord. Morskabslæsning for enkelte 

Stænder efter Tid og Leilighed. Af Nicolaus Notabene.” (Begge 

hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bog 

trykkeri) averterede i Adresseavisen Nr. 140. — 184 og 111 SS. 
— — 30. Omtale af ,,Forord" i Ny Portefeuille (udg. af G. Carstensen, red. 

afs JAG: Schytte) 2 BISENESES 
— Aug. 31. »Fire opbyggelige Taler af S. Kierkegaard." (Hos Boghandler 

P. G. Philipsen. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresse- 

avisen Nr. 205. — 111 SS. 

— Oktbr. 16. S. K. flyttet fra Nørregade 230 (nu Nr. 38) til Ejendommen paa 

Nytorv. 

1845 Febr, 9.  S.K. hørt Prædiken af Biskop Mynster i Slotskirken (se VI B 157). 

— Marts Oprindelig Datering til Hilarius Bogbinders Forord til ,,Stadier 

paa Livets Vei". (Se VI B 7,4. 8,2). g 

— April 29. ,,Tre Taler ved tænkte Leiligheder. Af S. Kierkegaard" (Hos 

Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) 
averteret i Adresseavisen Nr. 98. — 100 SS. 

— — 30. ,Stadier paa Livets Vei. Studier af Forskjellige Sammenbragte, 

RH 



Tidstavle XIII 
7 7-7. ———= 

1845 April 30. 

— Decbr. 20. 

1846 Jan. 

13. 

befordrede til Trykken og udgivne af Hilarius Bogbinder" (Hos 

Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) 

averteret i Adresseavisen Nr. 99. — VIII + 383 SS. 
Anmeldelse af ,,Philosophiske Smulerf [af Dr. Fr. Beck] i Neues 

Repertorium fir die theol. Literatur und kirchl. Statistik, hrsgeg. 

von H. Th. Bruns. 2. Bd., 1. Heft. 

»Stadier paa Livets Vei" anmeldt i Berlingske Tidende Nr. 108. 

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1883 (underskrevet S. Kierke- 

gaard): ,,En Erklæring og Lidt til" (se S. V, XIII, S. 418 ff.). 

Boghandler P.G. Philipsen forpligter sig med Hensyn til det af 

ham af S. K. købte Rest-Oplag af 18 opbyggelige Taler: ,,ikke 

at tilstille Redakteurer noget Fri-Exemplar eller foranledige dem 

paa nogen Maade gjorte til Gjenstand for critisk Anmeldelse 

eller Besprechen i Bladene". 

S. K. med Dampskibet ,, Geiserf forladt Kbh. for over Stettin at 

rejse til Berlin. 

19.20. Feuilleton- Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1890-91 (under- 

24. 

29. 

25. 

27: 

29. 

30. 

Zi 

10. 

skrevet A.): ,,En flygtig Bemærkning betræffende en Enkelthed 

i Don Juanf (se S. V. XIII, S. 445 ff.). 

S. K. med Dampskibet ,,Geiser".kommen tilbage til Kbh. fra Berlin 

over Stettin. 

»Atten opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" udkomne paa Bog- 

handler P. G. Philipsens Forlag (Bianco Lunos Bogtrykkeri). — 

52 + 62 + 84 +59 70 + 11155. 

»Gæa", æsthetisk Aarbog for 1846, udg. af P. L. Møller (med 

Omtale af ,,Stadier paa Livets Vei", særligt ,,Skyldig? — Ikke- 
Skyldig?” i Artiklen: ,,Et Besøg i Sorø") averteret i Tillæg til 

Berlingske Tidende Nr. 302 som skullende udkomme den 22. 

S. K. sender Afslag til P. L. Møller paa Anmodning om Bidrag 

til ,Gæa". 

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 2078: ,,En omreisende Æsthe- 

tikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale 

Gjæstebudet", underskrevet: Frater Taciturnus, Høvidsmand for 

3die Afdeling af , Stadier paa Livets Vei", i hvilken det bl. a. 

hedder: ,,Gid jeg nu blot snart maatte komme i Corsaren ... Og 

dog, jeg har jo allerede været der; thi ubi spiritus, ibi ecclesia: 

ubi P. L. Møller, ibi Corsaren", 

Svar i Fædrelandet Nr. 2079 fra P. L. Møller: , Til Hr. Frater Ta- 

citurnus, Høvidsmand for 3die Afdeling af Stadier paa Livets Vei". 

Manuskript til ,,Afsluttende Efterskriftf indleveret i Bianco Lunos 

Bogtrykkeri. (Se E. P. III, S. 269 Note). 

Artikel i Corsaren Nr. 276: , Hvorledes den omvandrende Phi- 

losoph fandt den omvandrende virkelige Redacteur af Corsaren", 

med Tegninger. 

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 9: ,,Det dialektiske"Resultat 

af en literair Politi-Forretningf, underskrevet: Frater Taciturnus, 



XIV 

1846 Febr. 

Marts 

TØ 

20. 

27 

9. 

27: 

29) 

30. 

Tidstavle 

S. K.s Idee: at uddanne sig til at blive Præst (se VII A 4). 

Datering til ,,En første og sidste Forklaring”, og oprindelig 

Datering til Forordet til ,,En literair Anmeldelse" (se VII B 135,2). 

»Afsluttende Efterskrift" færdig fra Trykkeriet. 
»Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smu- 

ler. Mimisk-pathetisk - dialektisk Sammenskrift, existentielt Ind- 

læg, af Johannes Climacus. Udgiven af S. Kierkegaard". Med: 

»En første og sidste Forklaring", underskrevet S. Kierkegaard. 

(Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bog- 

trykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 49. — X + 480 + 4 SS. 
S. K. paabegynder sin ,,Rapport" i den første ,,NB-Journalf. (Se 

VII A 98). 

28. Anmeldelse af , Afsluttende Efterskrift" i Kjøbenhavnsposten 

Nr.73 og 74, af ,, Prosper naturalis de molinaskyf [3: P.L. Møller]. 

Artikel i Dansk Kirketidende Nr. 29, Sp. 475 ff.: , Troen og 

Dialektiken. Imod S. Kierkegaard", af P. W. Christensen. Cand. 

theol. 

»En literair Anmeldelse. To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til 

»En Hverdagshistorie", udgiven af J. L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 

1845, anmeldt af S. Kierkegaard." (Hos Universitetsboghandler 

C. A. Reitzel, Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresse- 

avisen Nr. 75. — 114 SS. 
— 30.31. Artikel i nyt Aftenblad (Udgiver og Redaktør H. Trojel) Nr. 75 

Juni 12. 

Septbr. 7. 

Oktbr. 

20. 

2: 

(& 

og 76: ,,Kjøbenhavnspostens Anmeldelse af ,,afsluttende uviden- 

skabelig Efterskrivt", og: Afsluttende uvidenskabelig Efter- 

skrivt". 

S. K. med Dampskibet ,,Geiser" forladt Kbh. for over Stettin 

at rejse til Berlin. 

Oprindelig Datering for Forordet til første Afdeling af ,,Opbygge- 

lige Taler i forskjellig Aand" (se VII B: 148. 150. 192,6). 

» Theologisk Tidsskrift. Ny Række. Udg. af Scharling og Engels- 

toft", 4. Bds 1. Hefte, med Anmeldelse af ,, Philosophiske Smulerf 
undertegnet: 80, [3: Licent. theol. J. F. Hagen] averteret i Adresse- 

avisen Nr, 107. 

. S. K. med Dampskibet ,,Geiserf kommen tilbage til Kbh. fra 

Berlin over Stettin. 

. Artikel i Den Frisindede (Redaktør og Udgiver Claudius Rosen- 

hoff): ,S. Kjerkegaard og hans Recensenter", 

S. K. anskaffet sig Magister A. P. Adlers: ,,Studier og Exemplerf, 

»Forsøg til en kort systematisk Fremstilling af Christendommen 
i dens Logik" og ,Theologiske Studier". 

S. K.s Optegnelser i NB-Journalen: Rapport. Resultat. 

Artikel i Dansk Kirketidende Nr. 52, Sp. 841 ff.: ,Troens Dia- 

lektikf, af P, W. Christensen, Cand. theol. 
Goldschmidt fratraadt Redaktionen af Corsaren med Nr. 315. 

Goldschmidt afrejst fra Kbh, med Dampskibet ,, Christian VIII 



Tidstavle XV 

1846 Novbr. 19. 

1847 Jan. 24. 

Febr. 20 

Marts 13. 

April 29, 

for over Kiel at paabegynde en Udenlandsrejse til Tyskland og 

Italien. 

»Dr. H. Martensens trykte moralske Paragrapher, eller det saa- 

kaldte ,, Grundrids til Moralphilosophiens System af Dr. Hans 

Martensen", i dets forvirrede, idealistisk-metaphysiske og phan- 

tastisk- speculative, Religion og Christendom undergravende, 

fatalistiske, pantheistiske og selvforguderske Væsen, belyst og 

bedømt af Magnus Eiriksson, Cand. theol.” averteret i Adresse- 
avisen Nr. 274. 

S. K.s Optegnelse: ,,Gud være lovet, at alle Pøbelagtighedens 

Angreb kom over mig. Jeg har nu ret faaet Tid til af lære ind 

efter, og forvisse mig om, at det dog var en tungsindig Idee 

med det at ville leve ude paa en Præstegaard, for i Afsideshed 

og Glemthed at gjøre Poenitentse. Nu staaer jeg ganske ander- 

ledes besluttet paa Pletten end jeg nogensinde har gjort.” osv. 

(se VII A 229). 

Datering for Forord til den første Renskrift til Bogen om Adler. 

. til Septbr. 4. Emilie Carlén, En Nat ved Bullar-Søen, oversat 

paa Dansk, som Feuilleton i Berlingske Tidende Nr. 43-206. 

(Se VIII A196). 

S. K.s Læsning af: Adolf Trendelenburg, Geschichte der Kate- 

gorienlehre. Zwei Abhandlungen. Berlin 1846. 

»Opbyggelige Taler i forskjellig Aand af S. Kierkegaard. Første 

Afdeling: En Leiligheds-Tale. Anden Afdeling: Hvad vi lærer af 

Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle. Tre Taler. Tredie 

Afdeling: Lidelsernes Evangelium. Christelige Taler." (Hos 

Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) 

averteret i Adresseavisen Nr. 61. — 4 + 155 + 64 + 140 SS. 
S. K. aflagt Besøg hos Christian VIII. 

Billet fra C. Molbech til S. K. ang. ,,Enten—Eller" som udsolgt 

(se VIII A 84). 

Optegnelse af S. K. om Forskæl mellem Synd og Anfægtelse 

(VIII A 93). 

S. K. paabegyndt Journal NB?” (VIII A107). 
H. Martensen udnævnt til Hofprædikant. 

Plan for Anden Afdeling af ,,Christelige Taler: Stemninger i Li- 

delsers Strid" (VIII A180-184). 
Biskop Mynster faaet tildelt Rang i 1. Klasse Nr. 13. 

S. K. paatænkt Rejse til Berlin, men i Stedet aflagt Besøg hos 

Christian VIII (se VIII A 249). 

S. K. færdig med Tryk-Manuskript til ,, Kjerlighedens Gjerninger"., 

(VIII A 219). 

S. K. paatænkt Rejse til Stettin, og til Efteraaret ,,en ordentlig 

Udenlandsrejse i længere Tid.” (VIII A 227). 

S. K. i Underhandlinger med Boghandler Reitzel om dennes 

Overtagelse af Rest-Oplagene af de hos ham udkomne Skrifter 



XVI 

1847 Aug. 

— Septbr. 29. 

— Oktbr. 

Tidstavle 

af S. K.; tillige indledet Forhandling med en Mand om Salg af 

Huset Nytorv Nr. 2. (VIII A 227). 

S. K.s Optegnelse: ,,Fra nu af skulde der altsaa rykkes ind i det 

specifik Christelige" (med Brug af ,,de occultis non judicat eccle- 

sia"), ,Synds- Forladelsenf, ,,Et strengere videnskabeligt Værk 
om den geistlige Talekunst med stadigt Hensyn til Aristoteles 

Rhetorik". (VIII A 229). 

S. K. foretaget Revision af sine ældre Dagbøger (se VIII A231). 

S. K. tænkt paa Rejse til Berlin, men holdt tilbage bl. a. ved 

Tanken paa de indledede Forhandlinger med en Mand om Salg 

af Huset Nytorv Nr. 2. (VIII A 246). 
S. K. Samtale med Jørgen Jørgensen om Hamanns Ægteskab 

(se VIII A 251). 

S. K. besluttet at blive hjemme, begyndt en Badekur. ,, Imorgen 

bringes Manuscript [til ,, Kjerlighedens Gjerninger"] i Trykkeriet"., 
»Jeg føler nu Trang til i en dybere Forstand at komme til mig 

selv ved at komme nærmere til Gud i Forstaaelsen af mig selv. 

Jeg maa blive paa Stedet, og fornyes ind efter. ... Mit 

Tungsind maa jeg see at faae nærmere fat . ... Der rører sig 

Noget i mig, som tyder paa en Metamorphose." (VIII A 250). 

Ideen til Tredie Afdeling af ,, Christelige Taler: Tanker som saare 

bagfra — til Opbyggelse.” (VIII A 256). 

Plan for Afhandlingen ,Har et Menneske Lov til at lade sig 

ihjelslaae for Sandheden?" (VIII A 271-276). 

Boghandler Philipsen tilbyder S. K. 500 Rdl. for et nyt Oplag af 

»Enten—Ellerf paa 1000 Exemplarer; S. K. vil have 700 Rdl. 

S. K. prædiket i Frue Kirke ved Skriftemaal før Altergang om 

Fredagen. 

Boghandler Philipsen vil kun give 500 Rdl. for det nye Oplag 

af ,Enten—Ellerf. 

S. K. nægter Boghandler Philipsen Forlaget for det nye Oplag 

af ,Enten—Ellerf, 

»Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i 

Talers Form af S. Kierkegaard. Første og Anden Følge". (Paa 

Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Bianco Lunos 

Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 229. — 2 + 224 + 
203 SS. 
S. K. aflagt Besøg hos Christian VIII. 

S. K. paatænkt under Titlen ,Ungdoms-Arbeiderf at udgive: 

1) Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv. 2) Lovtale 

over Efteraaret. 3) Rosenkilde som Hummer. 4) Skrift-Prøver. 

(VIII A 339). 
. Billet til S. K. fra Professor F. C. Petersen med Tak for tilsendt 

Exemplar af ,,Kjerlighedens Gjerninger"., 
. Brev til S. K. fra Magnus Eiriksson med Bøn om pekuniær 

Understøttelse, 

[i 



1847 Oktbr. 

— Decbr. 1. 

Ses ME 3 2 

Tidstavle XVII 

Daterifig for et oprindeligt Forord til den senere Fjerde Afdeling 

af , Christelige Taler: Taler ved Altergang om Fredagen", 

Ideen til Nr. III af ,,Indøvelse i Christendom. Fra Høiheden 

vil han drage Alle til sig". (VIII A 371). 

Ideen til Nr. II af ,,Indøvelse i Christendom: Salig Den, som 

ikke forarges paa mig". (VIII A 381). 

Regine Olsen viet til Fridrich Schlegel i Vor Frelsers Kirke paa 

Christianshavn. 

S. K. Besøg hos Biskop Mynster: ,,Han sagde han havde meget 

travlt — saa jeg øjeblikkeligt gik. Men han var ogsaa meget kold 

mod mig. Han er dog nok stødt for den sidste Bog [Kjerlig- 

hedens Gjerninger].” 

S. K. paabegyndt Journal NB? (VIII A 400). 
Datering for Forord til Bogen om Adler i omlagt Skikkelse. 

S. K. afsluttet Omlægning af Bogen om Adler i dens tredie Skik- 

kelse (VIII A 440). 

P. L. Møller, Kritiske Skizzer fra Aarene 1840 — 47, averteret 

i Adresseavisen Nr. 284. 

—  — 14.15. 17. Anmeldelse af ,,Kjerlighedens Gjerningerf i Nyt Aftenblad 

— i— 14, 

FE 20), 

—  — 23. 

enn rt 

1848 Jan. 

==  — 20. 

Nr. 291. 292. 294. (VIII A 496). 

J. P. Mynster, Prædikener holdte i Kirkeaaret 1846-47, averteret 

i Adresseavisen Nr. 294. 

Anmeldelse af ,,Kjerlighedens Gjerningerf i Berlingske Tidende 

Nr. 297. 

M. Goldschmidt, Nord og Syd. Et Maanedskrift. Første Kvartals 

1. Hefte averteret i Adresseavisen Nr. 302. 

S. K. tilskødet Ejendommen Nytorv 2 til Christiane Elisabeth 

Bitzow f. Schåne, Enke efter Vexelmægler F. C. Bitzow (Lav- 

værge A. T. Hagen); Købesum 22000 Rdl., hvoraf 10000 Rdl. 

kontant, Resten i 4 p. Cts Prioritets- Obligationer paa 5000 og 

7000 Rdl. henholdsvis til S. K. og Broderen. Skødet (tinglæst 

3. Jan. 1848) indeholder Klausul om S. K.s Fraflytning af Lej- 

ligheden ,søndre Halvdel af 1. Sals Etage" til Paaskedag 1848. 

Udkast til , Introduktion" til Afhandlingen ,Har et Menneske 

Lov til at lade sig ihjelslaae for Sandheden?” (VIII A 469). — 

Datering af Forordet i den endelige Udarbejdelse til Afhand- 

lingen. 

. S. K. paabegyndt Journal NB" (VIII A 483). 
Plan for Tredie Afdeling af ,, Christelige Taler: Tanker som saare 

bagfra — til Opbyggelse", (VIII A 486). 
Idee til ,Sygdommen til Døden", (VIII A 497). 
Instruks for Anden Afdeling af ,, Christelige Taler: Stemninger i 

Lidelsers Strid”, (VIII A 504). 

Udkast til paatænkt Subskriptions-Indbydelse af S. K. paa ,,Op- 

byggelig Læsning", et Fjerdingaarsskrift begyndende fra 1. Juli. 

Christian VIII død. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 2 



XVIII 

1848 Jan. 

— Maj 

25. 

24. 

26. 

15. 

30. 

Tidstavle 

M. Goldschmidt, Nord og Syd. Et Maanedskrift. Første Kvartals 

2. Hefte averteret i Adresseavisen Nr. 20. 

S. K. afsluttet Lejekontrakt med Garvermester Gram om Lejlig- 

heden Hjørnet af Rosenborggade og Tornebuskegade 156, fra 

April Flyttedag; aarlig Leje 290 Rdl. 

P. Chr. Kierkegaard, Fortsættelser fra Pedersborg, Kirkeligt 

Tidskrift. 1. Hefte averteret i Adresseavisen Nr. 35. (VIII A 545). 

Plan for en ny Bog af S. K. under Titel: ,,Tanker, der helbrede 

i Grunden, christelig Lægedomf", hvori ,,Sygdommen til Døden” 

anføres som en Afdeling. (VIII A 558). — Anfægtelser med 

Hensyn til Udgivelsen af ,Tanker som saare bagfra — til Op- 

byggelse", 
Manuskript til ,,Christelige Taler" indleveret i Trykkeriet. 

Artikel af Professor Sibbern om Goldschmidts , Nord og Syd", 
i nyt Aftenblad Nr. 57. 

Udkast til Nr. I af ,,Indøvelse i Christendom: Kommer hid alle 

I som arbeide og ere besværede, jeg vil give Eder Hvile”, 

(VIII A 637-639). 

. S. K.s Optegnelse: ,,Mit hele Væsen er forandret. Min Skjult- 

hed og Indesluttethed er brudt — jeg maa tale", Besøg af Lægen 

Oluf Bang. (VIII A 640). 

Udkast til: ,,Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre 

gudelige Taler". (VIII A 643). 
2. Paaskedag. S. K.s Optegnelse: ,,Nei, nei min Indesluttethed 

lader sig dog ikke hæve idetmindste ikke nu", 

»Christelige Taler af S. Kierkegaard. Første Afdeling: Hednin- 

genes Bekymringer. Christelige Taler. Anden Afdeling: Stem- 

ninger i Lidelsers Strid. Christelige Taler. Tredie Afdeling: 

Tanker som saare bagfra — til Opbyggelse. Christelige Foredrag. 

Fjerde Afdeling: Taler ved Altergang om Fredagen. Christelige 

Taler", (Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel, Bianco 

Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 101. — 103 

+ 74 + 96 + 77 SS. 

Brev til S. K. fra Sognepræst F. L. B. Zeuthen med Tak for 

»Kjerlighedens Gjerningerf og Bemærkning om Næringssorg. 

(VIII A 644). 

Optegnelser af S. K. om Synds-Forladelse og Tro. ,Forunderligt, 

hvor dog Guds Kjerlighed overvælder mig ... nu er der vaagnet 

et Haab i min Sjel, at Gud dog kunne ville hæve hiin mit 
Væsens Grund-Elendighed". (VIII A 649. 650). 

S. K.s ,, Rapport angaaende Sygdommen til Døden". (VIII A 651). 

S. K. paabegyndt Journal NB, (IX A1). 
Idee til en ny Pseudonym: Anticlimacus. (IX A 9). 

S. K, modtager med Bud Billet fra Fredrika Bremer, om hun 

kan vente hans Besøg Christi Himmelfartsdag (1. Juni); S. K. 

sender hende Afslag. 



1848 Maj-Juni 

== Juli 16. 

== 20 

Tidstavle XIX 

Udkast til Nr. I af ,Indøvelse i Christendom: Kommer hid alle 

I som arbeide og ere besværede, jeg vil give Eder Hvile.” 

(IX A 33). 
S. K. paabegyndt Journal NB, (IX A152). 

S. K.s Optegnelse: ,,Og nu maa Læren om Syndsforladelsen 

for Alvor frem. Titlen kan blive: Helbredelsen fra Grunden, eller 

Syndernes Forladelse og Forsoningen. Forinden bliver det dog 

rigtigst at skrive en mindre Bog ,Salig Den, som ikke forarges 

paa mig"." (IX A176). 

—  — 24.-27. Feuilleton-Artikler af S. K. i Fædrelandet Nr. 188-191 (under- 

== TAur. 

521 

skrevet Inter et Inter): ,,Krisen og en Krise i en Skuespiller- 

indes Liv", 
S. K.s Optegnelser: ,,Det bliver dog vistnok det Rigtige: engang 

at give Samtiden et bestemt og ikke-redupliceret Indtryk af hvad 

jeg siger mig selv at være, hvad jeg vil o: s: v:f, (IX A 212). 
— ,. + . Mit Helbred er meget svagt, og denne Tanke har 

faaet megen Magt over mig, at jeg nu skulde døe”, (IX A 216). 

— Reflexioner over ,indirecte" og ,directe Meddelelse". (IX 

A: 218. 221-224. 233-235). — Forholdet til Rasmus Nielsen. 

(IX A 229-231). 

Bogen om Adler omlagt til ,,En Cyclus ethisk-religieuse Afhand- 

linger" I-VI. (IX A 216). 

S. K. paabegyndt Journal NB". (IX A 252). 
—  — 23.-26. Onsdag-Lørdag: ,de for mig mærkelige Dage (især Tors- 

—=— Septbr 1; 

JR 0, 

dagen eller Natten fra Onsdag til Torsdag, hvor jeg havde ladet 

være at bede for R[asmus] N[ielsen], fordi jeg havde været lidt 

utaalmodig paa ham . . .. atter taget hendes Forhold [Regine 

Olsen] frem”. (IX A 262). 

S. K. kørt til Fredensborg, truffet Etatsraad Olsen (Regine Ol- 

sens Fader) i Skipper-Alléen og søgt Samtale med ham, men 

han unddraget sig. (IX A 262). 

S. K. prædiket i Frue Kirke ved Skriftemaal før Altergang om 

Fredagen (Thema: ,, Fra Høiheden vil Han drage Alle til sig"). 

— Udkast til Taler over: , Ypperstepræstenf og , Pharisæeren 

og Tolderenf. (IX A: 266-269. 272). 

Datering for Optegnelse, Forord og Efterskrift til ,,En Cyclus 

ethisk-religieuse Afhandlinger”, (IX B: 8.10.11.14.24). 

S. K.s Optegnelse: ,,Meget anstrenget er jeg dog, men nu har 

jeg ogsaa snart naaet Maalet. Det Skrift ,,Synspunktet for min 

Forfatter-Virksomhed" er nu saa godt som færdigt". (IX A 293). 

S. K.s Optegnelser om ,en ganske egen Anfægtelse", (1X A 

331-334). 

S. K. paabegyndt Journal NB, (IX A 376). 

— Novbr.-Decbr. S. K.s Plan om at udgive et Bind: ,,Fuldendelsens samtlige 

— Decbr. 

Værker". (IX A 390). 

Datering for Renskrift til Afhandling af S. K.: ,,Hr. Phister som 

22 



XX 

1849 Jan. 1. 

2 

Febr. 19. 

Marts 

April 

Tidstavle 

Captain Scipio (i Syngestykket ,Ludovic") En Erindring og for 

Erindringenf, underskrevet Procul. (IX B 68). 

S. K. i Vor Frelsers Kirke, Visby prædiket (A 2). 

S. K. paabegyndt Journal NB?. (A 1). 
Plan til Forord til ,,Fuldbringelsens samtlige Værker", (A 45). 
Spørgsmaalet om Udgivelse af det færdigt liggende Forfatterskab 

tages op: først Embedsstilling, saa Udgivelse; ,,Dommen over 

Christenheden" med Mærket ,, digterisk, uden Myndighed". (A56). 
Modreflexioner: 2det Oplag af ,,Enten—Ellerf maa have Led- 

sagelse i Retning af det Religiøse. (A 74). 

Betænkeligheder ved Udgivelsen af ,,Synspunktet for min For- 

fatter-Virksomhed"; ,,En Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" 
tænkes som Ledsagelse til 2det Oplag af ,,Enten—Ellerf, (A 

78.79). 
De ,Tre Noter" (af Bilagene til Synspunktet") tænkes som 
Ledsagelse til 2det Oplag af ,,Enten—Ellerf. (A 115-118). 
S. K.s Reflexionskamp om Forholdet til Christus som ,,For- 

billede" (Tanken om ,,Martyriet") og som ,, Frelser" (,,Forso- 

ningen"). (A 132-135). ; 
Optegrelse med Exempel paa christelig Opvækkelse i , Situation". 

(A 136). 

Genoptagelse af Tanken om at ,træde i Karakter" ved Udgivelse 

af Forfatterskabet med ,, Dommen over Christenheden". (A 138 

med flere). 

S. K. har været hos Biskop Mynster og ladet et Ord falde om 

Ansættelse ved Pastoral-Seminariet. (A 167). 

Optegnelse om ,, Vidnesbyrdet" som ,,den Form af Meddelelse 

der sandest træffer Midten mellem ligefrem og indirecte Medde- 

lelsef., (A 235). 

S. K. er i Gang med Udarbejdelsen af de tre , gudelige Taler" 

om ,Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen", 
Tilbageslag i Retning af ,ikke at forvildes ved altfor eensidigt at 

stirre paa Christus som Forbilledet". (A 246). 
Talerne om ,Lilien og Fuglen" bestemmes til Ledsagelse af 

2det Oplag af ,,Enten—Ellerf. (A 250). 

S. K. har udarbejdet ,,Regnskabet" (,,En Note"), koncentreret 

Extrakt af ,,Synspunktet for min Forfatter-Virksomhedf, men det 

skal ikke udgives. (A 266). 

S. K.s ,Følgeblad" til ,,Regnskabet" med Beretning om ,hvad 
der blev ham fortalt allerede som Barn: at man spyttede paa 

Christus, at Mængden (,de der gik forbi") spyttede ad ham 
og sagde: tvi Dig", — ,,Dette har jeg gjemt dybt i mit Hjerte 
.……… denne Tanke er mit. Liv". — Indført i Journalen (A 272). 

Tanken om at ,træde i Karakter" stemples som ,selvplage- 

risk" (A 273.275), som , Blanding af Tungsind og Religiøsitet" 
(A 280). 

fod 



Tidstavle XXI 

1849 April 25. S.K. slaaer fast, at han i Forhold til det højeste christelig-reli- 

— "uni 

giøse Ideal: at blive ,,Sandhedsvidne", maa nøjes med at blive 

dets ulykkelige Elsker” (,,Digteren"). (A 281). 
Tilbageslag i Retning af at ,træde i Karakter"; S. K. bestemmer 

at udgive de to Afhandlinger af ,,Cyclusf: III. ,,Har et Menne- 

ske Lov til at lade sig ihjelslaae for Sandheden?f og VI. ,,Om 

Forskjellen mellem et Genie og en Apostelf., (A 302). 

De to Afhandlinger af ,,Cyclus" er bleven sendt til Giødwad. (A 
302). — , Mørkt seer det ud; og dog er jeg saa rolig. Denne 

min Geburtsdag vil blive mig uforglemmelig!" (A 309). 
2det Oplag af ,,Enten—Ellerf og ,,Lilien paa Marken og Fuglen 

under Himlen. Tre gudelige Taler”, (Paa Universitetsboghandler 

C. A. Reitzels Forlag. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i 

Adresseavisen Nr. 111. — 51 SS. 

»Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger. Af H. H.” (Gyl- 

dendalske Boghandling. Trykt hos Louis Klein) averteret i 

Adresseavisen Nr. 116. — 85 SS. 

»Evangelietroen og den moderne Bevidsthed. Forelæsninger 

over Jesu Liv af Lic. theol. R. Nielsen, Professor i Philoso- 

phien. 1. Deelf, averteret i Adresseavisen Nr. 116. 

Tanken om at bryde af som Forfatter efter egen fri Beslutning 

karakteriseres som »,verdslig-stoltf: ,at meddele Sandhed er 

religieust, fordi man anseer det for Pligt at udsætte sig for den 

Lidelse, som er forbunden med at forkynde det Sande". (A 413). 

Tilbageslag: ,,Nei, nei, jeg kan ikke, og det er jo ogsaa som en 

Umulighed at jeg skulde nu kunne svinge mig højere og dristi- 

gere end da jeg var begunstiget ved at have Formue". (A 421). 
Reflexionskampen om ,,Pseudonymitet" indledes: ,,Som den 

Flod Guadalquibir etsteds styrter sig under Jorden og saa atter 

kommer frem: saaledes maa jeg nu styrte mig i Pseudonymitet 

.……… Og væsentligen bliver der saa at gjøre Noget i Retning af 

Embedssøgen og saa Reisen". — Tilbageblik paa det ,,1ldee- 

Slag" der har staaet. (A 422). 

S. K. har været hos Biskop Mynster, Besøget kun ganske kort, 

S. K. faaet Indtrykket: ,indlade sig vil han ikke", (Se A 497). 

Motto til Skrifterne til ,,Indøvelse i Christendomf: ,Jeg føler 
mig ikke stærk nok til at ligne Dig saaledes, at jeg døer for Dig 

eller Din Sag; jeg nøies med det Mindre, med tilbedende at 

takke Dig, at Du vilde døe for mig". (A 425). 
Hjærtesuk over ikke længere at have Raad til at være Forfatter. 

(A 442). 
Optegnelse om Syndsforladelsens og Forsoningens Forhold til 

Begrebet , Straf", ,en virkelig Transsubstantiation i Forhold til 

Straf", (A 462). 
Optegnelse om Tungsinds-Anfægtelser overfor Tanken om Chri- 

stus som ,Frelser". (A 477.478). 



XXII Tidstavle 

1849 Juni 22. S. K. søgt Biskop Mynster forgæves. (Se A 497). 

— 23. S. K. søgt Kultusminister Madvig forgæves. (Se A 497). 

24. 25. S. K. igæn ude i Tanken om at ,træde i Karakter", ,at Gud 

Juli 

25. 

ikke er tjent med Mennesker der klikke i det afgjørende Øieblikf. 

— »Dersom Positionen ikke tages nu i dette Øieblik, eller dog 

nu snarest muligt, er Total-Virkningen af Forfatter-Virksomheden 

tabt; endsige da, naar jeg nu først skulde lade nogen Tid gaae 

hen, (og hvo veed hvorlænge) søge ind paa Embedsveien, og 

saa udgive det Øvrige lidt efter lidt og pseudonymt". (A494.499). 
S. K. har været hos Biskop Mynster, men er bleven afvist med, 

at han ikke havde Tid. (Se A 497). 

Natten mellem 25. og 26. Regines Fader, Etatsraad Olsen, død. 

Tanken om Udgivelse af ,,Synspunktet" igæn opgivet, men S. K. 

bestemt sig for Udgivelsen af ,Sygdommen til Døden”; han har 

sat sig i Forbindelse med Bianco Lunos Bogtrykkeri og faaet 

Meddelelse om, at det kan begynde Trykningen strax. (4508. 509). 

27. [?] S. K. om Aftenen faaet Kundskab om Etatsraad Olsens Død. 

Natten mellem 27. og 28. [?] S. K. sovet uroligt, med Repliker 

pro et contra i Samtale med sig selv. 

28. [?] Manuskript til ,,Sygdommen til Døden" afleveret i Trykkeriet; 

den endelige Bestemmelse bliver, at Pseudonymen ,,Anti-Clima- 

cus" sættes paa Titelbladet som Forfatter, S. K.s Navn kun som 

Udgiver. — ,Jeg maa beklage og anklage mig selv for, at der 

virkelig i adskilligt af det Foregaaende som er optegnet i denne 

Journal findes Forsøg paa at exaltere mig selv, hvilket Gud vilde 

tilgive mig. Jeg er hidtil en Digter ubetinget ikke mere, og det 

er en fortvivlet Kamp for at ville gaae ud over min Grændsef, 

(A 510). 

Optegnelser: ,, Den Afvei ligger dog kun altfor nær, at ville re- 

formere, opvække hele Verden — istedetfor sig selv, og er ret 

en Afvei for urolige Hoveder med megen Phantasie.... Denne 

Feil har jeg ogsaa, at jeg bestandigt digtende ledsager mig selv, 

og nu fordrer næsten fortvivlet af mig selv, at jeg skal handle 

saaledes som det vilde være i Charakteren", (A 513). — ,Der 
er egentlig skeet noget Andet. Den hele Lidelse med Reflexions- 

Arbeidet i den senere Tid, er egentlig blevet min egen Opvæk- 

kelse. Først nu kan jeg sige, at Christus er kommet saaledes til 

at vise sig for mig, at der ved en Frelser forstaaes En, som 

hjælper En ud af sin Elendighed, ikke blot En, som hjælper En 

at bære den". (A 518). 
(Søndag). Regine ,med hele Familien" været i Helliggeistes 

Kirke (til Højmesse- Prædiken af Kolthoff); S. K. ogsaa været 

til samme Prædiken: ,,Hun naaede ....at vi omtrent mødtes, 

idet jeg passerede ned fra Pulpituren. Hun ventede maaskee 

dog, at jeg skulde have hilst. Jeg holdt imidlertid Øjnene hos 

mig selv", (Se A 570). 
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Tidstavle XXIII 

S. K. paabegyndt Journal NB”, (A 542). 
»Den christelige Dogmatik. Fremstillet af Dr. H. Martensen.” 

averteret i Berlingske Tidende Nr. 169. 

(Søndag) S. K. i Helliggeistes Kirke til Højmesse-Prædiken af 

Kolthoff. (Se A 570). 

Anmeldelse af de ,, Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger" 

i Dansk Kirketidende 4. Bind, Sp. 718f. (Se A 551). 

»Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til 

Opbyggelse og Opvækkelse. Af Anti-Climacus. Udgivet af S. 

Kierkegaard", (Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels For- 

lag. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 

176, — [VIII] + 136 ss. 

S. K. paabegyndt Læsningen af Martensens Dogmatik. (Se A 553 

og flere Optegnelser). 

Datering for S. K.s Optegnelser: ,,Mit Forhold til , Hende", 
Noget Digterisk", indført i et særskilt Bind. 

Datering for Optegnelse om ,Hende" i Journalen, (A 659). 
»Den evangeliske Kirkeforfatnings Oprindelse og Princip, dens 

Udartning og dens mulige Gjenreisning fornemmelig i Danmark. 

Et udførligt kirkeretligt og kirkehistorisk Votum for virkelig 

Religionsfrihed. Af Dr. A. G. Rudelbach.” averteret i Adresse- 

avisen Nr. 204, 



FORKLARING TIL DE AF UDGIVERNE 

I TEXT.OG: NOTER .BENYTTEDESTEGN 

OG FORKORTELSER MI. M. 

Med Kursiv betegnes Udgiver-Bemærkninger. 

— U.D.i Marginen betegnes de udaterede Stykker. 
— [Hf] [NH osv. betegnes att” osv. ikke findes i Original-Manuskriptet, 

men er tilføjet af Udgiverne. 

— almindeligt Tryk i <> betegnes Tilføjelser af S. K. selv indenfor 

Textens Plads i Original-Manuskriptet (se Fortale I, 

S. XX). 

i 23 betegnes Tilføjelser af S.K. selv i Marginen 

i Original-Manuskriptet (se Fortalen VII.2, S. IX). 

i <3 betegnes Tilføjelser af S. K. selv i Original- 

Manuskriptet begyndende indenfor Textens Plads, 

fortsat og sluttende i Marginen. 

imellem | | betegnes Afsnit, der i Original-Manu- 

skriptet er udslettede med Blyant af S.K. 

imellem | || betegnes Afsnit, der i Original-Manu- 

skriptet er udslettede med Blæk af S.K. 

— I, Il, osv. efterfulgt af Nummer- eller Side-Angivelse henvises til de 

foregaaende Bind af denne Udgave. 

— Ktl. Nr. betegnes Nummer i den trykte: ,,Fortegnelse over Dr. Søren 

s=ESEV: 

— Kske Papirer — 

A. Kierkegaards efterladte Bogsamling, som bort- 

sælges ved offentlig Auction Tirsdagen den 8de 

April 1856 og følgende Dage" osv. 

»Søren Kierkegaards samlede Værker udgivne af 

A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange". 

»Kierkegaardske Papirer. Forlovelsen. Udg. af 

Raphael Meyer" (Kbh. 1904). 
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an. 2. 

Tilsidst afskaffes alle reent menneskelige Bestemmelser. Igaar 2 

oplyste Pastor Visby, ved at oplæse Listen over Fødte og Døde i 

vor Frelsers Sogn, at de Dødes Antal var saa og saa stort, men 

at dette Tal kunde man ikke ganske stole paa, da det blot var ,,de 

Begravne". Hvor umenneskeligt saaledes at identificere det at 

døe med det at begraves! Hvad Under, at Fattigfolk ere saa be- 

kymrede for at blive begravne! Og sæt nu ved denne Prædiken 

var En tilstede, et fattigt Menneske, som (efter hvad Visby ogsaa 

oplyste, at nemlig de Døde ikke vare regnede med som Fattig- 

væsenet lod begrave) som maa imødesee ikke at begraves, det er, 

(0, Umenneskelighed!) ikke at døe. Og hvor parodisk, at saa Visby 

just i denne Prædiken, hvor han aldeles sluddervorrent extra- 

vagerede i at individualisere sine Nytaarsønsker (saa det erin- 

drede om disse Ark, man kjøber for Sk.: Ønske for en Fader, en 

Moder, en Svoger, et Barn,<for> En som gaaer i det 24de Aar, En 

som har fyldt 30, 50 o: s: v: o: s: v:) just ogsaa talte om dem, 

som vel neppe vilde opleve næste Nytaar d: døe idet nuværende 

Aar, at han saa ikke her ogsaa gjorde Distinction mellem dem, som 

ville døe og dem som ville blive begravne i det nu begyndte Aar. 

”Igaar oplyste osv.] Nytaarsdag 1849 prædikede C, H.Visby (sml. VI B 182) 
til Højmesse i Vor Frelsers Kirke. 
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dt 
Det, hvad de fleste Mennesker tale om, at en Digter skal i sit 

Værk udfolde en sædelig Livs-Anskuelse, er naturligviis Vrøvl 

som Alt hvad de Fleste sige, naar man seer det nærved. Sagen er 

denne: deres Liv er forblevet i Middelmaadigheden, de ere ikke 

blevne til noget Stort, — ikke fordi de jo hellere end gjerne vilde 

have været det, endogsaa per nefas, 9: altsaa ikke fordi de ere 

sædelig modnede, men fordi deres Livs-Forhold ikke tillod dem 

det. Nu vil de, at Digteren skal fremstille, hvorledes det , Høit- 

flyvende" bliver til Usselheden og slet ingen Ting, det er det de 

kalde at udvikle en sædelig Livs-Anskuelse, og det ville de have 

for ved Digterens Hjælp i deres Spidsborgerlighed at have den 

Trøst og Opreisning: nei, saa var det dog bedre, som vi, at blive 

Birkedommer og Justitsraad, eller Urtekræmmer og Captain i 

Borgervæbningen. 

Den, der virkelig har en sædelig Anskuelse, han kan godt i 

Virkeligheden taale dette Syn, og har Intet imod, at Digteren frem- 

stiller dette: at det Usædelige gjør uhyre Lykke, bliver noget 

Stort, Konge, Keiser o:s: v: — hans Blik seer gjennem alt Dette 

<og seer> Usædeligheden, og det er ham nok. 

dk 
Selv om En vilde antage, at jeg i Begyndelsen af min Arbeiden 

har anlagt altfor uhyre en Maalestok for min Stræben (ved saa- 

ledes at ville sætte mig i Rapport til Creti og Pleti o:s: v:): vred 

paa mig kunde intet godt Menneske blive; thi er han et godt 

Menneske, maa han see, det var Menneskekjerlighed og christelig 

Opdragelse, der bestemte mig dertil, saa han snarere maatte græde, 

at det ikke lykkedes mig. Men al den fornemme Verdslighed (især 

den literaire), der er Egoismen selv, den kunde naturligviis blive 

vred paa mig og hvorfor? fordi der intet Godt er i den, endnu 

mindre Christendom; den saae godt min Betydning, min Kraft, 

og vilde nu tage mig til Indtægt for sin Egoisme, indsaae ganske 

rigtigt, at det kunde blive skadeligt for dens Anseelse, at jeg saa- 

| Kl 



A 4—7 (Journ.) i, 

ledes ødslede med min, da min Begavethed var saa stor, at de 

ikke kunde stikke den. Hvad vilde altsaa denne Egoisme? Den 

vilde, at jeg skulde være paa Partie med den, men Menneske- 

heden maatte jeg ikke tilhøre; og har denne Egoisme vistnok — 

ganske naivt — fundet det uforklarligt og ubegribeligt dumt af 

mig, at jeg ikke selv forstod bedre at sætte Priis paa det mig 

Forundte, at jeg kastede mine Perler for Sviin. 

+- 
Det følger af sig selv, at Den, der har guddommelig Myndighed 

kan gaae uendeligt længere ud, end et almindeligt Menneske, 

hvor begavet han end er; thi den Første har bestandigt eet Punkt 

fast: Ordren fra Gud, et almindeligt Menneske faaer Dialektik paa 

to Steder: Kampen mod Menneskene — og saa Forholdet til Gud, 

har jeg Lov at gaae saa langt ud. 

+ 
Det er dog ganske vist, at det er paa den høie Tid, at Christen- 

dommen tages fra Menneskene igjen for at lære dem at paaskjønne 

den lidt. Man tænke sig Udbyttet af 1800 Aar, hvad de Enkelte i 

disse lange Tider, de enkelte Udvalgte som bleve mere eller mindre 

uforglemmelige, dette hele Udbytte af Tanker, Stemninger, Fø- 

lelser, Udtryko:s:v:, det raader Prædikeforedraget over i Form 

af Betragtning — og desto længere kommer man kun bort fra 

<at> existere. 

+ 

Det vilde være en frygtelig Satire over Christenheden, om En 

udgav et saadant Værk, som f.E. Blositts consolatio pusillanimium, 

for at vise, hvad en Sjelesørger i tidligere Tid fandt fornødent at 

sige, naturligviis fordi der den Gang existeredes. Nu tildags er 

der ingen Sjelesørger mere, men lutter Betragtere, naturligviis, 

fordi der heller ikke mere leves. 

5Myndighed] sml. 56.1X A 189 og Sammenvisninger. fhvad...Tider] 
man kunde tilføje: have ydet ”Blosius.. pusillanimium)] sml. VIII A437. 

IX A 429. 
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+ 
Den Glæde at være Barn har jeg da aldrig havt. De frygtelige 

Qvaler jeg leed forstyrrede den Ro, som det maa være at være 

Barn, at have det i sin Magt ved at være flittig o: s: v: at glæde 

sin Fader; thi Uroen i mit Indre gjorde, at jeg altid, altid var 

udenfor mig selv. 

Men saa er det mig dog ikke sjeldent som kom det igjen, thi saa 

ulykkelig som min Fader gjorde mig, saa er det mig som oplevede 

jeg nu i Forhold til Gud det at være Barn; som var derfor alt mit 

Første blevet mig saa rædsomt forspildt, for at jeg des sandere 

skulde opleve det anden Gang, i Forholdet til Gud. 

+ 

Sig 
I Danmark er der naturligviis ikke Tale om nogen Bedømmelse, 

. nogen virkelig Maalestok for en Kunstner, en Digter, en Tænker 

o:s: vi, Det Par Mennesker vi ere, som alle kjende hinanden, 

lege Alle aldeles ligeligt med, og Bedømmelsen er derfor den: er 

han godt lidt. Det er aldeles som i Skolen, hvor Drengene, der 

ganske rigtigt alle ere hinandens Lige, blot bruge den Maalestok: 

er han godt lidt. Derfor er det i Danmark saa moersomt at leve for 

Alle Dem, som ere Ingenting; thi de lege jo med, og vi ere alle 

lige. Kun gaaer det desto nederdrægtigere ud over de Faae, de 

ganske Enkelte, der ere Noget. 

Hostrup har vist aldrig fortjent nogen Plads, men saaledes er 

det: han blev ved Protection af Publikum stablet op. Og nu er 

jeg forvisset om, at han dumper igjen, og hvorfor? er det fordi 

han har skrevet et slettere Stykke end ellers? nei, det er for en 

lille Artikel <mod Skuespildirecteur Lange), om hvilken Publikum 

vil sige: det kan jeg ikke lide af Hostrup. 

frygtelige Qvaler] sml. 11. IX A 489 og Sammenvisninger. Forhold 

til Gud] sml. 20. IX A 318 og Sammenvisninger.  P”lille Artikel] se Berl. 
Tidende 1848, Nr. 320.323 (27. og 30. Decbr.; sml. Lange's Svar i Nr. 321, 

28. Decbr.). 

At FI 
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4 
Det er en skjøn Bemærkning af Luther. Just i det Øieblik, da 

Synagogeforstanderens Tro fristes stærkest — der kommer nemlig 

Bud, at hans Datter er død, og at det altsaa er forgjeves at uleilige 

Christus — just i det Øieblik helbredes den blodsottige Qvinde: 

som for at styrke hans Tro. 

SE 

+ 
Havde jeg ikke været strengt opdraget i Christendom, ikke havt 

alle de indre Lidelser fra Barndom af og potenserede just i det 

Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane: havde jeg ikke 

havt det, og saa dog vidst hvad jeg veed, saa var jeg blevet en 

Digter, og jeg var egentlig blevet den interessante Digter xåTt' 

eEoynv. Der har neppe levet nogen Digter før mig, der saa dybt 

har vidst Beskeed om Tilværelsen og især om det Religieuse. 

Men her er det jeg svinger af, og Stillingen hiin gamle fra 

Enten— Eller: jeg vil ikke være Digter som Å siger i een Forstand 

og som B billiger i en langt dybere Forstand, ja erklærer det for 

den eneste af As mange Tanker, som han absolut billiger. 

Hvad er det at være Digter? Det er at have sit eget personlige 

Liv, sin Virkelighed i ganske andre Categorier end den digteriske 

Frembringelses, det er, at forholde sig til Idealet blot i Phantasie, 

saa Ens egen personlige-Tilværelse er mere eller mindre en Satire 

over det Digteriske og over En selv. Forsaavidt er ogsaa alle de 

moderne Tænkere, selv dem af Rang (jeg mener de tydske, thi 

danske er der da slet Ingen af) Digtere. Og overhovedet er det 

Maximum hvad Livet viser. De fleste Mennesker leve aldeles 

uden Idee, saa kommer de Færre, som digterisk forholder sig til 

Idealet, men selv i deres personlige Liv negte det. Saaledes ere 

Præsterne Digtere, og da de ere Præster i en langt dybere For- 

10Bemærkning af Luther] En christelig Postille (se til VIIA192). 1 Deel, 
S. 609 (Evang. paa 24. S. e. Trin.). — Sml. 21. IX A 482 og Sammenvisninger, 

Mindre Lidelser] sml. 8.74. Digter] sml. 56.IXA213. Asiger...B 
billiger] se S. V. I, S. 3. II, S. 188 f. 

Søren Kierkegaards Papirer, Xi 3 
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stand end Digterne ,,Bedragere", som allerede Socrates kaldte 

Digterne. 

Dog som overalt saa er ogsaa her Demoralisationen tilvejebragt 

ved at Pladsen No 1 er gaaet ud, og Pladsen No 2 er blevet No 1. 

Det i personlig Existents at forholde sig til Idealet, sees aldrig. 

En saadan Existents er Sandheds-Vidnets. Denne Rubrik er længst 

gaaet ud, og Præster, Professorer i Philosophie, Digtere have ind- 

taget Pladsen som Sandhedens Tjenere, hvormed de jo vistnok 

ere godt tjente — men Sandheden ikke. 

H 

4 
O, naar det er Dig som kunde Gud nu ikke længere tilgive, 

fordi Du nu igjen har syndet, som kunde Christus nu ikke længere 

bede for Dig: 0, betænk, Han lod sig føde, Han holdt ud at leve 

i 34 Aar i Ringhed, Armod, forfulgt, bespottet, tilsidst korsfæstet 

— for at frelse ogsaa Dig: og <Hany>skulde ikke vilde tilgive Dig, 

naar Du angrende vender Dig til Ham! 

4 
Det er dog underligt at leve paa det Vilkaar! Det er som R. 

Nielsen siger (og hvad jeg da selv før ham i min egen Efterskrift 

til afsluttende Efterskrift paa Prent har sagt): dersom jeg blot var 

død — saa skulde R. N. rigtig spille op — og hvorved? ja ved 

Mit. Altsaa hvad der i mig er med en eminent Primitivitets hele 

Fylde, og betjent med en lige saa sjelden Uegennyttighed og Op- 

offrelse: det er til Overflod, ja næsten Galskab. Og dette Samme, 

naar R.N. bliver Den, der skal staae for Skjenken: det bliver det 

Overordentlige! Dog R. N. er nu engang i at være stor lille nok 

Socrates kaldte Digterne] sml. særlig Platon, Stat 600e. 605bf. 608a; 

Gorgias 502bff. Sandheds-Vidnets] sml. 119.IXB 64. ””Gud...til- 
give] sml. 78.1X A 482 og Sammenvisninger. !åR, Nielsen] sml. 14.52, 
1X A 261 og Sammenvisninger. i min egen osv.] S. V. VII, S. 547. jeg... 

død] sml. 28.1X A 492 og Sammenvisninger. 
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til at kunne blive stor i Danmark. Men af den Maade paa hvilken 

han taler om sin Stilling, naar jeg blot var død, seer jeg blandt 

Andet, at det at redupplicere er Noget, som ikke er til for ham, 

Noget som han blot taler om under mine Auspicier. Uforklarligt 

er det dog, at han egentlig er af den Mening, at hvis jeg var død, 

og han stod ene, at han saa skulde glimrende seire og staae som det 

Overordentlige, uden at betænke, at det kun da kunde skee, hvis 

han lod være at reduplicere. Men just deri ligger det (foruden i 

Evnerne) at han, som jeg siger, er lille nok til at blive stor i Dan- 

mark. 

+ 
Det Sande er dog altid værgeløst i denne Verden, hvor der saa 

saare sjeldent blot er 10, der have Evne, Tid, Flid sædelig Charak- 

teer til at holde ud med at forfølge Sandheden — men her i Verden 

er jo de Medlevendes Mængde Dommeren, og disse ere altfor 

fortumlede til at forstaae Sandheden, men forstaae Usandheden 

saa saare let. Jeg har anseet det religieust for min Pligt for dog 

ikke ganske at overspringe den menneskelige Instants, at drage 

et Menneske til mig. Han faaer nu Meddelelser af mig, som han 

ellers aldrig vilde faae, og faaer dem privat. Her er atter Mulig- 

heden af at jeg kan blive ganske værgeløs. Løber verdslig Sind 

og Forfængelighed af med ham, saa giver han dette i en forvirret 

Skikkelse ud som sit Eget, og han vil gjøre uhyre furore. For- 

gjeves vilde jeg søge at.reclamere. Ak, og En, der allerede er gift, 

Professor, Ridder: hvad Haab er der dog egentlig om hans Duelig- 

hed til at tjene Sandheden, hvad Smag kan han vel i dybere For- 

stand finde i en Omgang, hvor alle disse Bestemmelser ere lige 

saa mange NB, medens han jo hvert Øieblik kan vende sig til 

den anden Side, hvor det er Legitimationer. 

+ 
Naar hvad man har at meddele er f. E. en Opfattelse af noget 

Historisk og Deslige saa kan det jo være godt, at en Anden antager 

redupplicere] sml. 122,I1X A 486 og Sammenvisninger. ”'Sml, 13, 
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det Samme, og man har egentlig blot at virke for at faae denne 

Mening erkjendt. Men naar Pointen i Ens Virksomhed er at gjøre 

det Sande: saa er een Docent mere en ny Ulykke, og ikke mindst, 

naar han privat og underhaanden faaer Tilskud. 

dt 
Verdens Grund-Ulykke er den usalige Doceren, og at den ene 

større Opdagelse end den anden sætter Menneskene istand til 

efter en bestandig større Maalestok endog upersonligt at docere. 

Der lever ikke mere Mennesker, ikke Tænkere, ikke Elskere 

o:s:v:— men Menneske-Slægten er ved Pressen indhyldet i et 

atmosphærisk Noget af Tanker, Følelser, Stemninger, endogsaa 

Beslutninger, Forsætter som Ingens er, som tilhøre Ingen og Alle. 

Det er en Qval, at see den Haardførhed eller Forhærdethed 

med hvilken et Menneske kan liste sig til, hvor han mener det 

Sande er, for at lære at sige det, at hans Lirekasse kan have dette 

Stykke med, men gjøre Noget falder ham slet ikke ind. 

Sandeligen der er dog kun Eet at gjøre i Henseende til at tjene 

Sandheden: atlide derfor, det er den eneste Opvækkelse der er mu- 

ligt. En saa rædsom Væv af Reflexion, der tager Alt, Alt med, som 

det Slægten er løbet fast i,kan ikke sprængesvedReflexion,der maa 

større Kræfter til. Og Martyrer er det Eneste, der behøves. Na- 

turligviis ikke saadanne Eventyrere som en Robert Blum, der ikke 

har mere af en Martyr end slet Intet. Thi ikke blot var det i Usand- 

hedens Tjeneste han virkede; men ogsaa dette fraseet, reent for- 

melt betragtet har han end ikke selv Anelse om at ville noget 

Saadant — han bliver taget og skudt. Det kaldes i vor Tid en 

Martyr. O, man mener dog maaskee, at der skal mange snilde 

Combinationer og betydelig Udholdenhed til for at blive Minister; 

men sandeligen i vor, Reflexionens, Tid, Den, der i Sandhed skal 

blive Martyr, hans Forarbeide dertil er et gigantisk Arbeide af 

1$Pressen] sml. 28.1X A 468 og Sammenvisninger. Martyrer] sml. 
36.1XA495 og Sammenvisninger. Robert Blum...en Martyr] se Fædre- 

landet 1848, Nr. 291 (16. Novbr.). 299 (25. Novbr.). — Sml. M. Goldschmidt, 
Nord og Syd. Et Maanedskrift, 4. Bd, (4. Qvartal 1848), S. 19 ff. 
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Reflexion, medens han saa dog bestandig i absolut Pathos er høiere 

end sin den eminenteste Reflexion, thi ellers bliver han ikke Mar- 

tyr; men har han ikke brugt den eminenteste Reflexion gavner 

han egentlig ikke som Martyr. 

44 
Situationen er det afgjørende. Dersom jeg i en Virkelighedens 

Situation vil sige det som Præsten siger om Søndagen, og som 

saa Alle synes godt om, saa blive alle fornærmede, forbittrede, 

opbragte mod mig, eller de finde det flaut. Man anseer det for en 

Mangel paa Dannelse, en Slags Personlighed mod et Menneske, 

at sige det til ham, just det til ham, som han selv synes godt 

om siges i Almindelighed. Præsten siger: man skal ikke sørge 

for den Dag imorgen, og vi synes godt om det. Vilde jeg sige 

det Samme til en Kjøbmand, der samme Dag var gaaet Fallit: 

saa vilde han ansee det for en personlig Fornærmelse. Der præ- 

dikes om at offre Alt for Sandheden — det synes vi godt om. Vilde 

jeg imorgen sige til samme Præst i Anledning af en allerhøjeste 

Unaade han kunde paadrage sig ved at handle som han burde: 

her er en Leilighed for Dem til, som De sagde igaar, at offre Noget 

for Sandheden: saa vil Præsten sige: jeg maa sige Dem, det er 

højst upassende, noget flaut og udannet at komme med saadanne 

Personligheder; og det vil hele Byen give Præsten Ret i, den 

samme By der med Præsten græd da han græd og prædikede om 

at lide for Sandheden. 

bi 
Mærkelig denne Sprogbrug: Personlighed i Betydning af en 

nærgaaende Yttring. Saa langt ere vi fra det Personlige (og dog 

er dette hele Tilværelsens Hemmelighed) at det Personlige, det 

at tale til en Person og personligt, er en Personlighed 9: en For- 

nærmelse. 
+ 

18 Sml. 17. 
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+ 
Naar man prædiker over den barmhjertige Samaritan, saa for- 

staaer man, at her læres, at En, der har den vildfarende Mening, 

dog kan handle ret. Men naar man saa prædiker over Mtth: 25 

(om Barmhjertigheds-Gjerningerne) saa glemmer man Evangeliet 

om Samaritanen; man faaer her ud at Ingen kan øve Barmhjertig- 

hedsgjerninger uden troende Christne. 

+ 
I Guds-Forholdet lyder Ordren til et Menneske (og altsaa til 

" ethvert Menneske): ,bryd Du Dig blot ikke om de Andre, ikke 

det mindste, Du har blot at gjøre min Villie aldeles nøiagtigt eller 

saa nøjagtigt som det er Dig muligt." Godt; men det er i Virkelig- 

heden dette Menneske lever; og Gud gaaer jo ikke om og er i 

udvortes Forstand et virkeligt Noget. Naar da et Menneske saa- 

ledes lystrer Gud, ene og alene bryder sig om hans Villie og ikke 

tager Hensyn til som Ordsproget siger: at tude med <dex Ulve 

han er iblandt, det er naar han saaledes blot tænker paa at forstaae 

og gjøre Guds Villie, men ikke paa at blive forstaaet <af> Menne- 

sker,: saa er han eo ipso offret. Det seer jo næsten ud som var 

Guds Forholdet en Forførelse; Gud er jo ligesom lumsk; han er 

den Usynlige, der ganske hemmelig egentlig er Skylden i, at dette 

Menneskes Liv bliver saaledes, men Gud lader sig ikke mærke 

med Noget, og saaledes bliver den Fromme Offeret. Forsaavidt 

var det da i sin Orden, som det var Tilfældet i gamle Dage, at 

Gud greb overordentlig ind for at hjælpe den Fromme. 

Denne Tvivl maa der svares paa: hold Mund, troe. Der behøves 

slet ikke Mirakler, Gud som holder Alt i sin Haand har i ethvert 

Øieblik Muligheder i Overflod. Og i ethvert Tilfælde, dette hører 

just ogsaa med til et absolut Forhold til Gud, at det menneskelig 

og udvortes er som var man forladt af Gud, thi det sande Forhold 

er at Forholdet i sig selv er det Højeste. 

"den barmhjertige Samaritan] Luc. 10,23-37 (Evang. paa 13.8. e. Trin.). 
Mtth: 25] 31 til Enden (Evang. paa 26. S. e.Trin.). ””Guds-Forholdet] 
sml. 8.22. 
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Saaledes kan man ogsaa forstaae det at være forladt af Gud. 

Det er Gud der, om jeg saa tør sige, sidder og hvisker til En i 

Samvittigheden: bryd Dig blot om mig — og det er mig, der ved 

at være et sandselig Væsen jo udvortes er i de Medlevendes Vold. 

Og see, jo mere et Menneske saaledes følger ene og alene Guds 

Villie (uden den forfalskende Mellembestemmelse i at følge Guds 

Villie at tage vedbørligt Hensyn til de medlevende Mennesker, 

til at blive forstaaet af de Medlevende) desto mere forviklet og 

lidende bliver hans Liv. 

Men troe blot — og desto inderligere bliver ogsaa Forholdet. 

HF 
Det er en meget rigtig Bemærkning Luther gjør (Evangeliet 

paa 27d Søndag efter Trinitatis) at Parabelen om de kloge og de 

daarlige Jomfruer ikke gjør Forskjellen mellem Christne og Hed- 

ninger, men mellem Christne og Christne do: Christne, som blot 

ere det af Navn. 

+ 

> 
Derfor ymtes der i Christenheden nutildags aldrig et Ord om 

Anfegtelser, fordi der ikke gjøres Alvor med det Religieuse. Der 

existeres slet ikke religieust; dette lader sig just indirecte bevise 

af denne Anfegtelsens Forsvinden. 

Der prædikes om: at ethvert Menneske skal i Alt forholde 

sig til Gud, og henføre Alt til Gud. Ja: ethvert Menneske det 

er N.N., og Alt det er XX. Paa den Maade opdager man rigtignok 

ikke Anfegtelsen; og mere gjøres der nu ikke, der i det Højeste 

prækes. 

Anfegtelsen er det guddommelige Tilbagetryk i det quid nimis, 

og kan aldrig udeblive, naar der skal existeres religieust, og altsaa 

Bemærkning Luther gjør] En christelig Postille (se til VII A 192). 1. 
Deel, S. 632f. —- Sml. 10,23. %”Anfegtelser] sml. 260. forholde sig 
til Gud] sml. 20.58. 
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et faktisk, bestemt, enkelt Menneske, f. E. nu jeg Søren, Aabye K., 

35 Aar gammel, spinkel af Bygning, Mag: artium, Svoger til Agent 

Lund, boende der og der, kort denne hele Concretion af Ubetyde- 

lighed og Ubetydelighed, at jeg vover at forholde mig til Gud, at 

henføre mit Livs Anliggender til Gud. Det Menneske har aldrig 

levet, der i Sandhed har gjort det, og saa ikke opdaget med Gysen 

Anfegtelsens Gysen, som var dette dog ikke for dristigt vovet, 

som var det egentlig ikke Galskab. 

Men præke om at ethvert Menneske altid i Alt skal henføre 

Alt til Gud: ja, som sagt det giver ikke Anfegtelse. 

Ethvert Menneske, der vil lukke sin Dør, blive sig selv bevidst 

i hele sin Concretion — og saa tænke sig Gud, den Uendelige — 

og derpaa henføre — ikke sit Liv det er for Høitravende, nei Det 

eller Det af sit Liv til Gud: hvis han ikke opdager Anfegtelsen, 

saa kald mig Mads. 

Luther siger at saasnart Christus er gaaet med ombord, saa 

begynder strax Uveiret; dette Uveir er Anfægtelsen, hvilken L. 

henfører til Djævelen. Dette er dog mere Barnligt end sandt. Nei 

det er Anfegtelsen fordi det er En selv, som var Forholdet for 

høit spændt, som var det for dristigt vovet ganske bogstaveligen 

at indlade sig personligt med Gud og Christus. Og det er jo ogsaa 

noget saa Høit og Dristigt, at ordentligviis man vilde blive anseet 

for gal, for gal af Stolthed, hvis man fortalte En det om Mandagen 

— thi om Søndagen, og især naar man er Præst, saa lader det sig 

godt sige saadan ganske i Almindelighed. 

Den Skjulthed, som det Religieuse søger (at man kunde blive 

rød og skamfuld, hvis En overraskede En bedende, aldeles som 

en ung Pige) er derfor vistnok af erotisk Art, Undseelse i Forhold 

til Følelse, men det kan ogsaa være Feighed, der ikke tør vove at 

være for Alvor, hvad der tager sig godt ud om Søndagen i Præstens 

Svoger til Agent Lund] S.K.'s Søster Nicoline Kristine (f. 1799, d. 1832) 
blev 1824 viet til Klædehandler (senere Agent) Johan Christian Lund (f. 1799, 
d. 1875). Luther siger... henfører til Djævelen] En christelig Postille 

(se til VII A192). 1. Deel, S. 168 ff. (Evang. paa 4. S. e. H. 3 K., i Aaret 1849 

d. 28. Jan). — Sml. 21.25. 
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Prædiken, og hvad ifølge Geographien jo er Tilfældet med os alle, 

da vi jo Alle ere Christne. 

dr 

Fem Blade fjærnede af Journalen 

1849 

||findes Alt der erindrer om hende. En lille Pakke med Breve, 23 

som bleve i sin Tid skrevne fra Berlin til Emil Boesen, men senere BD 

af ham udleverede til mig, findes i en forseglet Pakke i en Skuffe, 

hvorpaa staaer, ,at tilintetgjøres efter min Død". || 

For hende kan der Intet gjøres; jeg tørikke vove det, Sandheden 

kan hun aabenbart ikke taale. Hun kan holde det ud, maaskee 

blive lykkelig, naar hun dog har Forestillingen om at jeg vilde 

noget Stort og derfor forlod hende, egentlig ikke elskede hende; 

men det Religieuse vil øjeblikkelig forstyrre det Hele. Jeg er vis 

paa, at hun, elskelig som altid, kjerlig tilgiver mig, ikke bærer 

Nag mod mig; men kom hun til at forstaae mig, saa kan hun ikke 

holde sig, thi det der holder hende er just, at hun indrømmende 

mig Alt <i Retning af Gaver>, dog mener at have handlet bedre 

mod mig end jeg mod hende. 

bin 
Nei, gjøres Noget for hende kan der ikke. Schlegel har nu paa 

en Maade gjort lidt Lykke, i saa ung Alder allerede Contoirchef. 

Det vil opmuntre hende som et Bifald af Styrelsen til hendes 

Ægteskab. Hun vil være forliigt med sin Skjebne, elskeligt tilgive 

mig, i sit Sprog mene at forstaae, at hvor overordentlig begavet 

jeg end var, er jeg dog hende utro, men hun den trofast elskende. 

Hun vil i hvad der i de senere Aar er hændt mig stundom, efter- 

som hun er i Humeur til, see lidt Straf over mig, stundom forstaae, 

?3h ende] sml. 24.1X A 489 og Sammenvisninger. lille Pakke med 
Breve] se: Raphael Meyer, Kierkegaardske Papirer (Kbh. 1904), S. 35—71, 
sml. S. 143. ”hende] sml. 23.160. Schlegel...Contoirchef] Johan 
Frederik S. (sml. VIII A 447), f. d. 22. Jan. 1817, blev under 29. Decbr. 1848 

ansat i Finansministeriet som Chef for Kolonialkontoret. 

24 
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at det dog var godt for hende, at kun ikke kom med derud. Og 

saaledes vil Alt mildne sig. Jeg bliver en svindende Erindring, 

som tilsidst sjeldent besøger hende og da med lidt Veemod, fordi 

det tilfredsstiller hende, ikke at dømme mig, og fordi det tilfreds- 

stiller hende, at jeg dog ikke gifter mig. 

Alt Dette vilde forstyrres, dersom hun paa nogen Maade skulde 

indvies i det sande Sammenhæng, thi om den specifike Religieu- 

sitet har hun ingen Anelse. Hun vilde i samme Øieblik forstaae 

Sagen ganske anderledes, gjøre sig Bebreidelser, at hun havde 

handlet uretfærdigt mod mig, tabe Forestillingen om sig selv og 

sin Følelses Fortrin i Sammenligning med min; og saa bliver hun 

svimmel, Phantasien tager hende igjen, og see saa — ja saa er Alt 

tabt. 

+k 

+ 
Det er dog som Luther etsteds i Prædiken over Epistelen paa 

iste Søndag i Advent siger: enten indulgerer et Menneske for 

meget Kjødet, saa han sophistisk faaer meget for meget til at høre 

med til Livets Fornødenheder, eller ogsaa han spæger sig, men 

saa ligger strax den Afvei saa nær, at det skulde være noget For- 

tjenstligt. I første Tilfælde mærker Mennesket det maaskee selv, 

men gjør Gud til altfor kjerlig saadan lidt i Lighed med en altfor mild 

Fader. Imidlertid, naar Mennesket dog oprigtigt for Gud tilstaaer, 

at han ikke ret tør vove sig længere, og henstiller det til Gud, om 

han vil tage denne Begunstigelse fra ham, medens han saa længe 

han har den, med Guds Tilladelse vil glæde sig ved den: saa er 

Sagen ikke saa farlig. Den anden Afvei Fortjenstlighedens er altid 

farligere. Naar man saadan er svag, falder det lettere at være svag 

ligeoverfor Gud. Men naar man er en saadan Satans stærk Karl, 

der saadan kan beherske sig selv, bliver man sig selv kun altfor 

let vigtig. 

”Luther... siger] En christelig Postille (se til VII A192). 2. Deel, S. 20. 
— Smil. 23.32, 
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dt 
Det er dog unegteligt det meest anstrengende Liv, det at skulle 

leve ganske uafhængig. Hvad der, naar man har Baand paa sig 

og er bunden i Forhold, ganske falder af sig selv: at det kan man 

ikke, det lader sig ikke gjøre o:s:v:o:s:v:, saa der slet ingen 

Tid spildes paa Overveielse, da det nu engang er en Umulighed, 

det tager ofte saa megen Tid og volder Sindsbevægelse, naar man 

er ganske uafhængig. Men paa den anden Side saa lærer man 

rigtignok ogsaa ganske anderledes sig selv og Livet at kjende. 

+ 
Det er og bliver dog hvad Menneskene aldrig faae i deres 

Hoved, at nu f. E.jeg virkelig skulde kunne see, hvad der er det 

Klogeste, og at jeg saa ikke gjør det. Men, Gud i Himlene, hvad 

vil dog det saa sige, at vi Alle ere Christne? thi en Christen maa 

nødvendigviis forstaae denne Distinction. 

Men mit Tilfælde er det nu ganske vist, at jeg i ethvert Øjeblik 

kan see, hvad der er det Klogeste. Det er tillige saa, at jeg maaskee 

er den Eneste der mit Eget betræffende veed hvor min Fare ligger, 

hvorledes Angrebet skulde rettes mod mig, for ret at blive farlig. 

Dog tale derom til Nogen, er en egen Sag. Thi jeg lever her 

hjemme paa det Vilkaar, at dersom f. E. En fik det at vide, og 

saa benyttede det mod mig, og jeg saa oplyste, at han havde faaet 

det at vide af mig, saa vilde der slet intet Hensyn tages dertil. 

Jeg er nemlig sat udenfor, mod mig har Ingen Pligter, men Alt 

er Misundelsen tilladt mod mig. 

ETE 
Eet har jeg lært at kjende fra Grunden: Menneskenes Usselhed 

og Charakteerløshed. Men hvor veemodigt: i mig var der dog 

nogen Sandhed — og naar jeg saa er død, i samme Øieblik ville 

Alle tale til min Priis, og det vil for Ynglingen som kommer efter 

”ieg...død] sml. 13.61. 
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mig faae det Udseende, at jeg dog i Grunden har levet æret og 

anseet. Ogsaa det hører med til den Forvandling som Sandheden 

undergaaer, naar Scenen ikke er i Phantasie-Mediet, men i Virke- 

ligheden. De Samtidige nemlig der have spillet med i Nederdræg- 

tigheden, de benytte Øieblikket, saasnart Døden er indtraadt, til 

at sige det Modsatte, og saaledes forvirres Alt. 

Men sjelden har maaskee ogsaa Nogen oplevet Nederdrægtig- 

heden som jeg; thi med mig er det ikke Tilfældet, at man virkelig 

misforstaaer mig, at man virkelig ikke kan begribe, hvad det er 

jeg beskæftiger mig med; nei man indrømmer mig i stille Sind 

Alt, men desto mere glæder det Misundelsen i Kiøbstaden at 

tilfredsstille sin Lyst. 

»Fædrelandet" vil da, saasnart jeg er død, tage paa Veie, om 

det Overordentlige jeg var. , Fædrelandet" vil gjøre sig bedre end 

de Andre, og da de behøve en Opreisning, saa er det jo ret tak- 

nemlig, nu at tale til min Priis. Og dog har ,, Fædrelandet" forraadt 

mig, saa godt som Nogen, og ,, Fædrelandet" er lige saa feig, mis- 

undelig som alt det Andet. Giødvad er min personlige Ven, det er 

noget Andet. Og i Grunden ubegribeligt, at jeg har havt en Ven, 

som var Journalist; og uforklarligt, at et saa rart og bravt Menne- 

ske kan være Journalist, da det dog er umuligt at være Journalist 

uden hver evige Dag paa een eller anden Maade at gavne Usand- 

heden og Løgnen. 

HF 
Det kunde blive Text til en Fredags Prædiken: 

Min Frelser er min Dommer. 

(med disse Ord ender No 131 i den evangeliske Psalmebog). 

Kirkelærerne indskærpede det ogsaa ofte, henvend Dig til 

Christus, thi nu er han Din Advocat, Din Defensor — hvis ikke 

bliver han Din Dommer. Men hvis Du henvender Dig til ham, 

Giødvad] sml. 1XA175, og se Note dertil. Journalist] sml. 16.46. 
Fredags Prædiken] sml. 143.VIII A 628 og Sammenvisninger. — ender 
Ne2...Psalmebog] Evangelisk-christelig Psalmebog, til Brug ved Kirke- og 

Huus-Andagt (Kbh. 1845. — Ktl. Nr. 197), S. 105. 
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hvor skulde Du dømmes, naar Den, der skal dømme Dig, er Din 

Defensor. 

zE 

+4- 
Det sande Gudfrygtige lyder dog ubetinget i Virkelighedens 

Situation som Galskab. Tag det Ord af Christus: ikke en Spurv 

falder til Jorden, Eders Hovedhaar ere talte. Men glem nu at Du 

fra Barn af har lært det uden ad, saa det intet Indtryk gjør paa 

Dig. Det maa heller ikke være en Præst (en af disse Løgnebøtter) 

der siger det paa Prædikestolen og siger: det børethvert Men- 

neske troe, saaledes, saa stærk skulde Troen være i Enhver. 

Nei, lad det være en Mand i det daglige Liv, der siger, at han 

troer det ganske bogstaveligt, saa han altsaa hvert Secund er om- 

givet af Gud, naar han gaaer i Høsten og Bladene falde af Træerne, 

saa falder ikke eet Blad af uden Guds Villie: pas paa, han bliver 

anseet for gal. 

Men Sagen er Menneskene have hittet paa saa mange Kunster 

og Udflugter i Maaden paa hvilken de sige Noget, at der derfor 

egentlig slet ikke reflecteres derpaa. De tale objektivt. 

+ 

De Formaninger Paulus giver om Eftergivenhed med Skrøbe- 

lige, hvorledes forholde de sig til Christi Ord: lad de Døde begrave 

deres Døde. 

+- 
Luther siger (i Prædiken over Epistelen paa 2d Søndag i Ad- 

vent) at Paulus kalder Skriften: Korsets Ord — det er dog ikke 

ganske sandt, men Navnet er godt. 

%Ord af Christus] Matth. 10,29f. ?'Formaninger...Skrøbelige] 
Ap. Gern. 20,35; Rom. 14,1, 15,1, 1 Thess. 5,14. — Sml. Luthers til 32 anf. 

Prædiken, S. 22 fø. Christi Ord] Matth. 8,22. 8 uther siger] En 
christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S. 28. — Sml. 25.47. 
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dt 
Exempel paa det Rhetoriskes Sviig. Biskop Mynsters Prædiken 

paa 2den Juledag ,, Hvad Christi Vidner have udrettet". 

p. 70. ,dersom vi m: T: havde været tilstede ved dette Optrin, 

da vilde det ikke være forekommet os blot sørgeligt.” Men altsaa 

havde vi blot været tilstede som Tilskuere. Her ligger Usand- 

heden; han glemmer, havde vi været tilstede >: samtidige, saa 

havde vi været med blandt Forfølgerne. 

++ 
I en Bog Nanna oder ja det er nok Planternes Sjeleliv af en 

Fechner (som jeg læser i Athenæum) findes adskilligt smukt. 

f. E. den skjønne Bemærkning af en Analogie: Puppen lever af 

Bladet — Sommerfuglen af Blomsten, herunder et overstreget 

Dobbeltkors <og som Forfatteren saa sentimentalt bemærker, at 

det maaskee smerter Bladet at blive fortæret, men det er sødt for 

Blomsten, og altsaa dette Smertelige lønner sig.> 

44 

H 
Dersom jeg havde en Søn, eller der var en Yngling der betroede 

sig til mig i den Anledning, vilde jeg sige til ham: bemærker Du 

hos Dig selv Tegn, saa Du tør troe at være kaldet til at vorde 

Forfatter, saa bliv, for Gud i Himlens Skyld ikke Forfatter i Dan- 

mark; stræb saa tidlig som mulig, at lære et fremmed Sprog, saa 

Du kan skrive det, skriv ikke een Linie paa Dansk, men begynd 

strax i det fremmede Sprog. Ikke blot er Danmark et lille Land, 

hvor Du ingen Læsere faaer, og maa give næsten Penge til for 

at være Forfatter. Nei, det var det Mindste af det. Men Danmark 

Biskop Mynsters Prædiken ... p. 70] i: Prædikener paa alle Søn- 
og Hellig-Dage i Aaret (om Udg. se til 1X A 84), 1. Bd. — Sml. 58. IX A 489 og 
Sammenvisninger. $Nanna...en Fechner] Gustav Theodor Fechner, 
Nanna oder iber das Seelenleben der Pflanzen (Leipzig 1848). den... Be- 
mærkning...og som Forfatteren... bemærker] anf. Skr. S, 64f, 
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er slet intet Land, det er en Kiøbstad, en Kneipe. Ved at blive 

Forfatter og af Betydning vil Du, da i det Land Alle jo kjende 

hinanden, blive udpeget som en See og Mærkværdighed i Spids- 

borgernes Øine. I denne Forstand ville de tage Dig til Indtægt, 

en Forlystelse, en Commerce, Noget at snakke om. Og da Sproget 

ikke strækker videre, saa er Kjøbstaden aldeles ugeneret. Nogle 

Faae ville der være, som forstaae Dig og vide at vurdere Dig 

nogenlunde, disse ville enten være misundelige paa Dig, eller for 

frygtagtige til at vove at byde Spidsborgerligheden Spidsen. 

Lærdette af mit Liv. Ja, i en vis Forstand (dersom jeg ikke havde 

en ganske egen Betragtning af mit Liv) kunde jeg sige: jeg Daare, 

at jeg ikke har agtet paa min Faders Ord; thi det har jeg da hørt 

de tusinde Gange af min Fader, der ikke leed af ,,hysterisk Na- 

tionalitet", at vilde man være Forfatter skulde man skrive i et af 

de europæiske Sprog, ikke i det Kråhwinkel Sprog, som kaldes 

Dansk. 

Saaledes vilde jeg tale. Dog det behøves ikke; thi det Tilfælde 

vil neppe indtræde, at Danmark faaer flere Forfattere, dets Under- 

gang, dets Selvopløsning er undertegnet. 

+ 

+- 

Min hele Betragtning af Danmark gjør mit Liv uhyggeligt her; 

der er noget Uhyggeligt i, at vide og være forvisset om et Lands 

Undergang, medens Alle juble ved Tanken om en mageløs Fremtid. 

Og hvo forstaaer mig? At det jeg venter paa, er at blive aldeles 

mishandlet, at derfor er det jeg bliver paa Stedet, for at dog den 

usle og nederdrægtige Smaalighed, der i mange mange Aar har 

været Danmarks Synd og Skyld, nu i dets Undergang ret kan 

blive aabenbar. Det er min Tanke, den tilfredsstiller Religieusi- 

teten i mig, jeg en Poeniterende, og min hele Opfattelse af Til- 

værelsen, af Landet. Men det Middel jeg bruger er ganske rigtigt 

mishandlet] sml. 16.37. Poeniterende] sml. 56.1X A 489 og 
Sammenvisninger. 

1849 

36 

USD: 



1849 

37 

U.D. 

24 Å 36—37 (Journ.) 

det, at arbeide bestandigt flittigere, bestandigt uegennyttigere, og 

Gud velsigner min Stræben, at den bliver bestandigt betydnings- 

fuldere. Var Forholdet ikke dette, saa gjorde jeg jo ikke Ussel- 

heden aabenbar. Det er som der staaer i en Diapsalm i Enten— 

Eller ,.... dersom nemlig disse Mennesker kunde tvinge mig til 

at gjøre Uret, ja da havde de faaet Magt over mig.” 

+ 
Thi det er da summa summarum af de nulevende Menneskers, 

den hele Generation og noget nær alle Enkelte, Viisdom: den 

menneskelige Instants. Holder Menneskene med mig, har jeg 

Majoriteten paa min Side, hvem Satan vil saa krumme et Haar 

paa mit Hoved 9: der er ingen Gud til—og saa ere vi Alle Christne. 

At jeg af Frygt for Gud og Guds Dom skulde udholde Majoritetens 

Forfølgelse: det var jo Galskab, og tilmed Usandhed, thi vox populi 

er jo vox dei 9: der er ingen Gud til — og saa ere vi Alle Christne. 

At slippe det Visse, Visheden for at jeg har seiret (og dertil hører 

at Majoriteten er paa min Side) for det Uvisse det er jo Galskab, 

thi sæt saa, at der ingen Gud var til 9: der er ingen Gud til (thi 

naar den hypothetiske Sætning ved Sammenligningen med Ens 

Liv, der udtrykker, at der ingen Gud er til, stilles saaledes, er den 

benegtende, anderledes, naar den hypothetiske ved at confereres 

med et Liv, som existerende, ved Opoffrelse og Forsagelse, ud- 

trykker, at der er en Gud til, saa er den positiv, bekræftende, saa 

man seer, at det Hypothetiske er der intet Urigtigt i, men at det 

Afgjørende er Ens Liv) — og saa ere vi Alle Christne. 

Stiig saa høit tilveirs Du kan og speid (lidt a la Satan — i Hiob 

— og en Iagttager) ud over Menneskene, Du skal see, Du finder 

Ingen, uden at dette existentielt er hans Viisdom. Vær saa langt 

som muligt fra, at være nysgjerrig efter Andre, vend Dit Blik 

ganske ind i Dig selv, men lad saa Dit Liv (hvad der daer en 

Selvfølge) udtrykke, at der er en Gud til: og Du skal vel komme 

i Enten—Eller] S.V. I, S. 25. Forfølgelse] sml. 36.78. Satan 
— i Hiob] se Jobs Bog 1,7. 2,2. 
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til at fornemme, føleligt at fornemme, hvad der er de Flestes Viis- 

dom; thi de lade Dig neppe med Fred. 

+44 

+ 
Præsten kalder en Dreng den Dag han bliver confirmeret: en 

ung Christen. Det er bare Affectation, eller for at skjule over det 

Utilladelige, at lade en saadan Dreng binde sig ved et helligt 

Løfte. Sært, at man ikke har indført den Skik at Confirmanten 

tillige skulde have forlorent Skjæg paa, at han kunde see ud som 

en Mand, og der være — Mening i, at affordre ham et saadant 

Løfte. Confirmationen, der skulde være den høijitideligste Akt er 

ikke Andet end en Leeg, hvor Børnene lege Voxne. 

44 
Jeg driver dog neppe det Hele igjennem, det er for Meget for 

eet Menneske. Just fordi det gjaldt om, at reflectere Christen- 

dommen ud af en uhyre Forfinelse, Dannelse, af Videnskabelig- 

hedens Forvirring 0: s: v:, maatte jeg selv være i Besiddelse af 

al denne Dannelse, zart i een Forstand som en Digter, blot Aand 

som en Tænker. Men til det Næste behøves der legemlige Kræfter, 

og en anden Art af streng Opdragelse: at kunne leve af Lidet, ikke 

at behøve mange Beqvémmeligheder, at kunne bruge en Deel af 

sin Aand til denne Selvtugt. 

Tag derfor et Barn, sund og stærk, opdrag ham til den Art af 

Selvbeherskelse. Han vil saa ved et Par velanvendte Aar have 

sat sig ind i hele min Tanke-Operation, han vil ikke behøve Tiende- 

delen af min Reflexions Flid og Anstrengelse, ikke den Art Gaver, 

som jeg har havt, og som netop vare fornødne til første Angreb. 

Men han vil saa være Manden, der behøves: haardfør, streng, og 

dog tilstrækkelig dialektisk væbnet. 

Men sandeligen det tør jeg sige, det Arbeide, jeg har havt, var 

et herkulisk. Til dette har jeg havt absolute Forudsætninger, en 

Søren Kierkegaards Papirer. X1 4 
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vidunderlig Lykke og Velsignelse, men det næste har jeg ikke 

saaledes Forudsætninger til. Jeg maatte blive Barn igjen og helst 

ikke en Alderdoms Søn thi disse mangle gjerne legemlige Kræfter, 

jeg maatte have mere<legemlig>Sundhed og langt mindre Phan- 

tasie og Dialektik. 
SE 

H- 
Det der har gjort min Stilling til Pøbelagtighedens Angreb 

vanskelig, er at Ingen forstaaer at dandse med mig.Var jeg uden 

videre blevet angrebet af den, saa havde jeg vel baaret mig ad 

som alle Andre Angrebne, saa er Taktiken den, at faae det bragt 

i Glemme, saa hurtigt som muligt at slippe bort derfra. Men det 

er ikke mit Tilfælde. Jeg har et Tilgodehavende hos mine Sam- 

tidige: thi Sandhed er og var og bliver det, det var en Velgjerning 

jeg gjorde mod dem, det var absolut højimodigt af mig, jeg var jo 

selv den Udæskende. Men det gjør naturligviis, at min Taktik 

ikke kan være den samme. Men Ulykken er, dette, som min hele 

Stræben, er adskillig for høit og storartet for en Kneipe som 

Danmark. Og dette er egentlig det, der har gjort mig Vanskelig- 

heder, at Alt gjøres for at et saa dristigt Skridt skal synke 

ned i den gamle Dvaskhed med at jeg ogsaa er En af dem, som 

ere blevet angrebet. Alle de Samtidige forklare bestandig ud af 

den lille Tabel og misforstaae derfor mig. Da jeg gjorde Skridtet, 

regnede jeg paa, og jeg havde det ogsaa, at have personlige Kræfter 

til at trodse hele Kiøbenhavn om fornødent gjøres, jeg vilde ikke 

skulke mig fra Noget, men viste mig endog mere end jeg pleier 

— og jeg veed, jeg havde Magt dertil. Min Mening var netop, (da 

jeg havde seet, hvad det førte til, at den Ene efter den Anden af 

de Angrebne gik af Veien) at blive staaende og ganske rolig gjøre 

Angrebet paa mig til en Gjenstand med i min Conversation. Jeg 

mødte hos Mini, jeg forlangte ,, Corsaren", som man vilde skjule 

"DøbelagtighedensAngreb]sml.43. Mini… Pethau]sml.IVA105, 
VII A 240. 
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for mig, (det Sammé hændte mig hos Pethau) jeg læste den i 

Andres Nærværelse, talte med dem — og det lykkedes mig som 

altid at naae den lette Conversations Tone. Men hvad skeer, saa 

kommer Gjødvad en Dag fortæller mig, at Folk siger, at det 

er det Eneste jeg taler om o: s: v: a: det skulde være et Beviis 

for, at jeg var afficeret. See, der har vi det, jeg ad: min Taktik 

bliver fortolket ud af den hidtil brugelige Taktik, og Giødvad, 

Ploug o: s: v: vidste egentlig heller ikke Andet end dette gamle 

Kneeb, at see at faae det glemt. 

<HE> 
Sørgeligt, som jeg i sin Tid sagde til Christian d. VIII, sørgeligt 

at være Genie i<en) Kiøbstad. Det sagde jeg naturligviis saaledes, 

at det blev en Høflighed til ham, jeg sagde: Deres Majestæts 

eneste Ulykke er at Deres Viisdom og Klogskab er for stor og 

Landet for lille; det er en Ulykke at være Genie i en Kiøbstad. 

Hvortil han svarede: saa kan man gjøre destomere for de Enkelte. 

Det var den første Gang jeg talte med ham. Han sagde mig mange 

Smigrerier og bad mig at besøge ham, hvortil jeg svarede: 

Deres Majestæt jeg besøger Ingen. Saa sagde han: ja, da veed jeg 

dog, at De Intet har imod, at jeg sender Bud efter Dem. Dertil 

svarede jeg: ,jeg er Undersaat, Deres Majestæt har at befale; 

men Lige for Lige, jeg betinger mig Eet" ,,Naa, og hvad er det?” 

»At jeg faaer Lov til at tale alene med Dem.” Derpaa rakte han 

mig Haanden og vi skiltes ad. I Talens Løb, i Begyndelsen, sagde 

han ogsaa Noget til mig om, at jeg havde saa mange Ideer, om 

jeg ikke saadan kunde overlade ham Nogle. Dertil svarede jeg 

ham, at jeg havde meent at min hele Stræben blandt Andet ogsaa 

var enhver Regjering gavnlig, men at Pointen i den just var at jeg 

var og blev Privat, da man ellers strax underskjød en smaalig 

Fortolkning. Og forøvrigt tilføjede jeg: ,Jeg har den Ære at tjene 

en højere Magt, hvorpaa jeg har sat mit Liv ind." Herunder et 

overstreget Dobbeltkors. 
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Idet jeg kom ind af Døren og sagde mit Navn, sagde han: det 

glæder mig særdeles meget at see Dem, jeg har hørt saa meget 

godt om Dem. Dertil svarede jeg (som naturligviis i Forgemakket 

havde siddet i Frygt og Bæven og ikke vidst om jeg vilde komme 

paa Hovedet eller paa Benene ind af Døren (En der stod med 

derude spurgte mig netop, om jeg vilde bukke tre Gange, naar 

jeg kom ind, hvortil jeg svarede, at det var et latterligt Spørgsmaal 

til mig, Sligt kunde en gammel Hofmand afgjøre forud, jeg vidste 

ikke om jeg kom paa Hovedet eller paa Benene derind) men der- 

paa da, efter at være kommet derind, var traadt ham saa nær paa 

Livet, at han gik et Skridt tilbage, og havde sikkret mig hans 

Øine, hvor jeg strax saae, hvad jeg vilde): ,og jeg Deres Majestæt, 

jeg har altid sagt til mig selv, tilsidst bliver den Mand, Du kom- 

mer til at staae Dig bedst med, det bliver Kongen; thi for at det 

skal skee, maa jeg have Een, der har Aand nok dertil, og som saa 

staaer saa høit, at det ikke kunde falde ham ind at være smaalig 

mod mig.” 

I det Hele vare mine Samtaler med ham vel værd at optegne. 

+ 
Den anden Gang jeg talte med Christian VIII var paa Sorgenfrie, 

og mange Maaneder derefter. Hans Samtaler var forøvrigt i en vis 

Forstand for mig ikke meget betydningsfulde, thi han ønskede, at 

jeg skulde tale. Men det var animerende at tale med ham, og jeg har 

aldrig seet en ældre Mand saa animeret saa næsten opildnet, fast 

som en Qvinde. Han var en Art Vellystning i Forhold til Intellec- 

tualitet og Aand. At dette kunde blive farlig for mig, saae jeg 

strax og holdt mig derfor saa forsigtigt som muligt langt borte fra 

ham. Ligeoverfor en Konge fandt jeg det usømmeligt, at bruge 

min Særhed som Paaskud til at jeg ikke kom, og anvendte derfor 

en anden Taktik, at jeg var sygelig. Christian d. VIII var brillant 

begavet, men egentlig løbet vild i sin megen Klogskab, der mang- 

lede en dertil svarende proportioneret sædelig Baggrund. Hvis 

han havde levet i et sydligt Land, og jeg tænkte mig en listig 
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Religieus, havde Christian VIII været hans sikkre Bytte. Intet 

Fruentimmer vilde have faaet egentlig Magt over ham, end ikke 

det eminentest begavede, dertil var han deels for klog, og deels 

lidt mandlig overtroisk paa, at Manden er klogere end Qvinden. 

Men en Jesuit — og han kunde have vendt og dreiet Christian 

VIII; dog maatte denne Jesuit naturligviis have raadet over det 

Interessante, thi det gispede han egentlig efter. Men indtagende, 

overordentlig fiin, med et sjeldent Øie for hvad der kunde behage 

og glæde den Enkelte, just denne Enkelte det var han. 

Altsaa jeg kom ind. Han sagde: ,,Det er længe siden jeg har 

seet Dem hos mig" Dertil svarede jeg, endnu henne ved Døren: 

» Deres Majestæt vilde maaskee først og fremmest tillade mig at 

gjøre mig forstaaelig. Jeg maa bede Deres Majestæt at være for- 

visset om, hvor meget jeg paaskjønner den Naade og Gunst, som 

De viser mig; men jeg er sygelig, og derfor kommer jeg saa 

sjeldent, jeg kan ikke godt taale denne Venten i et Forgemak, det 

anstrænger mig.” Dertil svarede han, at jeg ikke behøvede at 

vente, men at jeg i ethvert Tilfælde kunde skrive ham til. Derfor 

takkede jeg ham. Derpaa gik vi over til Samtalen, som førtes 

tildeels spadserende. Han vilde altid helst tale om Regjerings 

Anliggender, eller en almindelig Betragtning af eet eller andet 

Politisk. Den Dag førte han Samtalen hen paa Comunismen, 

som han tydelig nok var angest og bange for. Jeg forklarede ham, 

at efter hvad jeg forstod, vilde den hele Bevægelse, som nu fore- 

stod, blive en Bevægelse, som slet ikke kom i Berøring med 

Kongerne. Det vilde blive Strid mellem Stand og Stand, men de 

stridende Parter vilde bestandig have Interesse af at staae sig 

godt med Monarken. Det var Oldtids Problemerne, der kom igjen, 

og man saae derfor let, at Kongen paa en Maade kom til at staae 

udenfor. Det vilde blive Stridigheder som i et Huus mellem 

Kjelder og Stue, og mellem disse og Iste Sal o:s:v:, men Verten 

vilde man ikke angribe. Jeg talte dernæst om, hvorledes man 

streed med ,Mængden": blot staae ganske rolig; at ,Mængden" 

var som et Fruentimmer, med hvem man aldrig streed ligefrem, 

men indirecte, hjalpden til at forløbe sig,og da den mangler Tanke, 
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vilde den i næste Øieblik bestandig tabe — men blot staae fast. 

Her sagde han: ,ja, det burde isærdeleshed en Konge." Hertil 

svarede jeg Intet. Saa talte jeg om, at det hele Tiden behøvede 

var Opdragelse, og at hvad der i store Lande blev Voldsomhed, 

det blev i Danmark Uartighed. Da han saa sagde mig nogle Be- 

hageligheder om min Aand o:s:v:, benyttede jeg Situationen og 

sagde: Deres Majestæt, seer bedst paa mig, at det er sandt hvad 

jeg siger, thi mig betræffende dreier Alt sig egentlig om at jeg er 

godt opdragen, og derfor egentlig om min Fader. Saa talte vi 

Noget om Guizot, et Angreb der just den Gang var gjort paa ham. 

Jeg viste det Lumpne i den Tvetydighed, at medens de moderne 

Stater egentlig have gjort Scandalen til en officiel Størrelse i 

Staten, og altsaa Taktiken at ignorere, at de saa pludselig en 

Dag faae i Sinde at sige, at et saadant Angreb skal være Alvor. 

»Jeg tænker mig Guizot; han har læst Angrebet, derpaa har han 

i det Højeste seet sig i Speilet for at forvisse sig om, at Smilet 

og Minen var ganske den sædvanlige — og saa, saa hitter<man> 

paa, at det skal være Alvor; og hvis han derimod en anden Dag 

havde taget et saadant Angreb for Alvor, saa havde man udleet 

ham som en Landjunker, der ikke var vant til Livet i den store 

Stad.” 

[I Marginen : Saa talte han Noget om Sorøe, holdt et Slags Fore- 

drag derover, og spurgte saa mig: jeg svarede, at jeg aldrig havde 

tænkt Noget over Sorøe. Han spurgte, om jeg ikke kunde have 

Lyst til en Ansættelse der. Nu vidste jeg, at han just den Morgen 

havde været ude at fiske, og derfor indeholdt mit Svar en Hen- 

tydning dertil. At Fiskerne foruden de egentlige Snører gjerne 

havde en apparte lille Snøre, paa hvilken de dog stundom fik de 

bedste Fisk — en saadan aparte lille Snøre var jeg.] 

Saa takkede han mig for den Bog, jeg sidst havde bragt ham, 

han havde læst i den ,det var meget dybsindigt men ham for 

høit" Jeg svarede: , Deres Majestæt har naturligviis ikke Tid til 

at læse Bøger, og hvad jeg skriver er heller ikke beregnet paa 

Guizot, et Angreb] se Berlingske Tidende 1847, Nr. 153 (5. Juli); sml, 

Nr, 171 (26. Juli). 189 (16. Aug.). 
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Dem. De har derimod nu saa nylig havt Naturforskerne hos Dem, 

det er Noget for Dem, Noget der tillige tilfredsstiller Skjønheds- 

Sandsen.” Derover blev han aabenbart lidt stødt og sagde: ja, ja 

det Andet kan jo ogsaa være godt. 

Jeg havde flere Gange gjort Mine til at gaae, og sagt jeg vilde 

ikke opholde ham længere. Dertil svarede han hver Gang: ja, ja, 

jeg har god Tid. Da det skete 3die Gang saa sagde jeg: ja, Deres 

Majestæt vil selv indsee, at jeg har Tid nok, jeg var bange for at 

Deres Majestæt ikke havde Tid. Bag efter fik jeg af en mere øvet 

Mand, hvem jeg fortalte det, at vide, at jeg havde baaret mig ad 

som en Kloddrian, at man hos en Majestæt ved at ville være høflig 

i den Stiil egentlig er uhøflig, da man blot har at vente, til han 

bukker. 

Endeligen kom jeg da afsted. Han sagde: at det vilde være ham 

særdeles kjert at see mig. Derpaa gjorde han en Bevægelse med 

Haanden, som jeg kjendte fra Sidst, han vilde række mig Haan- 

den; men da samme Mand havde sagt mig, at det var Skik, naar 

Majestæten bød En Haanden, at kysse ham paa Haanden, og jeg 

ikke kunde beqvemme mig dertil, lod jeg som jeg ikke forstod 

det, og bukkede. 

Imidlertid lovede jeg mig selv at besøge ham saa sparsomt som 

muligt. 

Den tredie Gang jeg besøgte ham var paa Sorgenfrie, jeg bragte 

ham et Exemplar af ,Kjerlighedens Gjerninger.” Pastor Ibsen 

havde sagt mig, at han engang havde sat sig i Hovedet, at han 

ikke kunde forstaae mig, og den Idee fik jeg ikke ud igjen. Det 

havde jeg i Tanke. Jeg kom ind, rakte ham Bogen. Han saae 

lidt i den, og bemærkede Dispositionen i første Deel (Du skal 

elske, Du skal elske Næsten, Du skal elske Næsten) og øie- 

havt Naturforskerne hos Dem] Søndag den 11. Juli 1847 gav Kong 

Christian VIII ,paa Jagtslottet Eremitage" ,et Middagsgilde" for Deltagerne i 

det skandinaviske Naturforskermøde (Fædrelandet 1847, Nr. 158, 9. Juli. 160, 

12. Juli). — Tirsd. d. 13. Juli var ,en Deel af Naturforskernef til Taffel (Berl. 
Tid. 1847, Nr. 160,13. Juli). Kjerlighedens Gjerninger] averteret som ud- 

kommet i Ad:esseavisen 1847, Nr. 229(29.Septbr.), PastorIbsen]sml.11A520, 
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blikkeligt slog det ham; han var virkelig et begavet Hoved. Der- 

paa tog jeg Bogen fra ham igjen, og bad ham tillade mig at oplæse 

ham en Passus, hvortil jeg valgte Iste Deel <p. 150 m:y Det be- 

vægede ham, som han overhovedet var let bevægelig. 

Derpaa traadte han op mod Vinduet, og jeg fulgte ham altsaa. 

Han begyndte saa at tale Noget om sin Regjering. Jeg sagde: at 

det fulgte af sig selv, at jeg kunde sige ham Eet og Andet, som 

han ellers maaskee ikke fik at vide, thi jeg kunde sige ham, hvor- 

ledes han tog sig ud fra Gaden. ,,Men skal jeg tale eller skal jeg 

<ikke) tale; thi skal jeg tale, saa taler jeg ganske ligefrem.” Han 

svarede: ,tal De kun.” Saa sagde jeg ham, at han havde ladet sig 

forføre af de personlige Gaver han var i Besiddelse af, at en 

Konge havde i den Henseende Noget liigt med en Qvinde, der 

bør skjule sine personlige Talenter og blot være Husmoderen — 

og han blot Kongen. Jeg har ofte tænkt mig hvorledes en Konge 

burde være. For det Første, maa han gjerne være styg; dernæst 

skal han være døv og blind, eller idetmindste lade som, thi det 

forkorter mange Vanskeligheder, en dumdristig, en ubetimelig 

Replik, som dog ved at være sagt til Kongen, faaer en Slags Be- 

tydning, affærdiges bedst ved: hvad behager ad: at Majestæten 

ikke har hørt den. Endelig maa en Konge ikke sige Meget, men 

have saadan et Mundheld, han siger ved enhver Leilighed, som 

følgeligt Intet siger. Han loe og sagde: en deilig Beskrivelse af 

en Konge. Saa sagde jeg: ja, det er sandt een Ting endnu, saa 

maa en Konge passe paa at være syg engang imellem, det vækker 

Deeltagelse. Derpaa udbrød han i en besynderlig Interjektion af 

næsten Glæde og Jubel: aah, det er nok derfor at De taler om, at 

De er sygelig, De vil gjøre Dem interessant. 

Ja, det er ganske vist, han var virkelig at tale med som en 

Qvinde, saa opildnet kunde han være. Saa viste jeg ham dernæst, 

at han havde skadet sig selv ved sine Audientser, at han indlod 

sig for meget personligt med Creti og Pleti, at han derved fjernede 

især den højere Embedsstand fra sig, der blev utaalmodig over 

denne tilfældige Art Indflydelse af Uvedkommende; at han dog 

liste Deel<p. 150 m;)] SV. IX, S7131. 
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selv maatte indsee, at det var umuligt at regjere paa den Maade, 

at han fik talt med hver Undersaat. Han betænkte ikke, at Enhver, 

han saadan havde talt med, gik og vrøvlede derom. At Feilen viste 

sig selv i dette Øieblik, da jeg stod og talte saaledes med ham, 

om jeg end vist var en Undtagelse, da jeg religieust følte mig for- 

pligtet til at fortie hvert Ord. (Det er ogsaa sandt, jeg har ikke 

talt til noget Menneske derom, saa længe han levede, og efter 

hans Død kun til en ganske Enkelt og meget deelviis) Han sva- 

rede: at jeg dog ikke maatte troe, at det var blot hans mulige Gaver 

der havde forledet ham; men at han, da han besteeg Thronen, var 

af den Mening, at det at være Konge ikke mere kunde være en 

prestige; men at han ogsaa lidt efter lidt havde forandret det. 

Jeg havde sagt, at en Deel af disse Bemærkninger havde jeg 

allerede havt Leilighed til at gjøre strax den første Dag, han be- 

steeg Thronen. Derpaa sagde han: ja, ikke sandt, det var den 

Gang, at der blev holdt en Generalforsamling, hvor De var Præ- 

sident. — Hukommelse havde han. — Just i det samme Øieblik 

gaaer Døren til et Sideværelse op, men lukkes strax igjen. Jeg 

traadte et Skridt tilbage. Han gik hen til Døren, men idet han gik, 

sagde han, det var vist Dronningen, hun har saa gjerne villet see 

Dem, nu skal jeg hente hende. Saa kom han med Dronningen ved 

Haanden — og jeg bukkede. Det var i Grunden en Uhøflighed 

mod Dronningen, som heller slet ikke kom til at vise sig i sin 

skjønne Repræsentation, hun saae endog ubetydelig ud — men 

er andet muligt, naar en Dronning paa den Maade skal træde op. 

[I Marginen: Derpaa viste Kongen Dronningen Exemplaret af 

den nye Bog, hvortil jeg svarede: Deres Majestæt har bragt mig 

i en Forlegenhed, at jeg intet Exemplar har medbragt for Dron- 

ningen. Han svarede: aah, vi To kan nok nøies med eet.] 

Dronningen sagde, at hun kjendte mig nok, hun havde seet 

mig engang paa Volden (hvor jeg løb og lod Tryde i Stikken) at 

en Generalforsamling] der maa være sigtet til det Studentermøde, 

der om Aftenen d. 3. Decbr. afholdtes i Håtel d”Angleterre, og som resulterede 

i to Adresser til Kongen (Fædrelandet 1839, Extrablad Nr. 1. 2. 3.5, for 7., 8., 

9. og 11. Decbr.; Portefeuillen for 1839, 8. Decbr.; Orla Lehmanns Efterl. Skr. 

3. Del, S. 111). Tryde] sml. VI B 40,7, 
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hun havde læst en Deel i ,,Deres Enten og Eller, men hun kunde 

ikke forstaae det" Dertil svarede jeg: Deres Majestæt vil selv 

indsee, at det er værst for mig. Men i Situationen var der noget 

Mærkeligere. Christian VIII hørte strax Feilen ,, Enten og Eller", 

og jeg hørte den rigtignok ogsaa, forundret hørte jeg Dronningen 

sige netop hvad Syjomfruerne o: s: v: sige. Kongens Blik faldt 

paa mig; jeg undgik det. Saa talte vi endnu et Par Ord, derpaa 

sagde Kongen til Dronningen: er Juliane alene hos Dig. Dertil 

svarede hun: ja — og gik saa. 

Jeg talte nu videre med Kongen. Han spurgte om jeg ikke 

skulde reise iaar. Jeg svarede, at blev det Tilfældet, blev det 

meget kort, og til Berlin. ,, Der har De vel mange interessante Be- 

kjendskaber" ,,Nei, Deres Majestæt, i Berlin lever jeg aldeles 

isoleret, og arbeider allerstærkest.” ,,Men saa kunde De jo lige 

saa godt reise til Smørum-Ovre" (og saa loe han over sin egen 

Vittighed), Nei, Deres Majestæt, hvad enten jeg reiser til Smørum 

Ovre eller til Smørum Nedre et Incognito, et Skjul af 400,000 faaes 

ikke.” Det var nu en lille Spydighed, hvortil han svarede: ja, det 

er ganske sandt. 

Saa spurgte han mig om Schelling. Der gjorde jeg saa nogle 

Forsøg paa i en Fart at bibringe ham et Indtryk. Saa spurgte han 

om Schellings personlige Stilling til Hoffet, hvad Anseelse han 

nød ved Universitetet. Jeg sagde at det nok gik Schelling som den 

Flod Rhinen ved dens Udløb, den bliver stillestaaende Vand — 

saaledes forbløder han i Egenskab af kongelig preussisk Excel- 

lence. Saa talte jeg endnu lidt om hvorledes den Hegelske Philo- 

sophie først havde været Regjerings Philosophie, og nu skulde 

nok Schelling være det. 

Dette sidste Besøg, var et Exempel paa den Fiinhed Christian 

d. VIII havde i at vise den Art Opmærksomhed, som just var be- 

regnet paa denne Enkelte, det var saa smigrende som det kunde 

være, at gjøre det i den Grad til et Familie-Besøg. 

Senere har jeg ikke talt med ham. Jeg havde fast besluttet saa 

sparsomt som muligt at komme til ham, og derfor helst kun, naar 

jeg havde en Bog at bringe ham. Men at jeg har besøgt ham, for- 
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tryder jeg ikke; det er mig dog en kjær Erindring. Havde han 

levet længere, var det ikke blevet godt for mig, thi han kunde 

egentlig ikke godt lide at Nogen var privat, han meente det hørte 

med til Kongens Styrelse at anvise Enhver ubetinget sin Gjerning. 

Det var derfor ogsaa først i det Øieblik, at jeg begyndte at tænke 

paa, at gaae ind i en Embedsstilling, at jeg gik til ham. 

Det hele Forhold er mig en smuk Erindring, han fik ingen 

Leilighed til Andet end at faae det absolut animerende Indtryk 

af mig, og jeg saae ham bestandigt kun som Elskværdigheden og 

Livligheden selv. 

H 
Forøvrigt skylder jeg i en vis Forstand Christian VIII. Noget, 

og Meget, nemlig et behageligt og velgjørende Indtryk af Livet 

som han har bibragt mig. Jeg har altid havt kun altfor stor Til- 

bøielighed til ikke at gide i Forhold til det Endelige; havde nu 

Expeditionen ud til Kongen taget en for mig ubehagelig Vending, 

saa havde det vistnok havt en betydelig Indflydelse paa mig til at 

gjøre mig end mere indolent. Lige det Modsatte var Tilfældet. 

Ogsaa i en anden Forstand var dette Forhold mig gavnligt. Om- 

given af hele Pøbelagtigheden og afsaa megen smaalig Misundelse, 

uden at have det allermindste Sandsebedrag til Hjælp, da jeg jo 

var og er slet og ret Privatmand, og ved Forholdenes Usselhed i 

Danmark ved hvad der er det Fortrinlige hos mig blevet i Mæng- 

dens Øine en Særling, fordi de ikke kunne begribe mig. Forsaavidt 

var det dog ogsaa godt, at de misundelig Fornemme, der stadigen 

have skjult benyttet Pøbelagtigheden mod mig, kunde faae en 

lille Vanskelighed at bide paa. Derfor maatte min Existents poin- 

teres lidt. Dertil var Forholdet til Kongen Noget. Det er i en vis 

Forstand just en Opgave for mig: kun eet Menneske, en absolut 

Monark, og nu tilmed just Christian VIII. Jeg saae let, at det For- 

hold kunde blive mig farlig, at Christian VIII kunde faae for megen 

Smag paa mig; derfor blev der brugt den yderste Forsigtighed, 

som Enhver vist vilindrømme, der veed, hvorledes han inclinerede 

4 Pøbelagtigheden] sml. 40.46. 
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for mig. Men paa den anden Side, Forholdet var oppe paa den 

Spidse, at jeg hvilket Øieblik det skulde være, kunde have mar- 

queret det, om fornødent skulde gjøres. 

Christian VIII var kun saa klog, at han, næsten overtroisk paa 

sin egen Klogskab, naar han fik et Indtryk af eminent Klogskab, 

blev næsten phantastisk, og i eet væk frygtede Spøgelser. Han 

var ikke nervestærk, hans Liv havde mærket hele hans aandelige 

Bygning, han manglede ethisk Holdning, det Religieuse berørte 

ham næsten kun æsthetisk — og saa var han klog. At denne 

Bygning er en uproportioneret sees let, og den er som beregnet 

paa, at blive, men vel at mærke paa den behageligste og nydelses- 

rigeste Maade, et Bytte for Underfundighed. I Grunden var han 

meget herskesyg. Det at han saagjerne brugteAndreend de officiele 

Omgivelser, var et Bedrag af hans Klogskab. Han var bange for 

enhver virkelig Charakteer. Var en saadan saa stærkt bygget, at 

den blot viste sig saa at sige muskuløst, saa fjernede han den. 

Men en urokkelig Charakteer skjult i Klogskabens og Phantasiens 

Smidighed, det var hans Grændse. Dette x kunde han ikke løse, og 

som ved en Naturlov vilde han være i en Saadans Magt. 

Overhovedet har Christian VIII beriget mig med mangen psy- 

chologisk Ilagttagelse. Maaskee burde en Psycholog især være 

opmærksom paa Konger, og især paa absolute Konger, thi jo friere 

Mennesket er, jo bedre bunden i Endelighedens Bekymringer og 

Hensyn, desto mere er Mennesket at kjende. 

+ 
Det stundom dog næsten væmmer mig at have med Menneskene 

at gjøre; jeg vilde helst tie bomstille. Naar man taler med dem, hver 

især, om det Højeste, om lidt Opoffrelse, om ene at ville tjene 

Sandheden: da billige de Alle det, sige: saadan er det, saadan bør 

ethvert Menneske handle. Men den mageløse Virtuositet med 

hvilken de for Deres Vedkommende handlende sigte efter de jor- 

diske Formaal: ja den er frygtelig. Paa den Maade kommer jeg 

til at staae ganske ene, udpeget som en Særling og en Halvgal. 

jo bedre] man kunde rette: jo mindre. 

11 
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di: 
Til 

Fuldbringelsens samtlige Værker 

kunde skrives et lille bitte Forord. 

Som en Minister træder af og bliver privat Mand, saaledes 

ophører jeg at være Forfatter og nedlægger Pennen — jeg har 

virkeligen haft en Portefeuille. 

Endnu blot et Ord, dog nei, nu ikke et Ord mere, nu har jeg 

nedlagt Pennen. 

+ 
I Grunden er det dog forfærdeligt at tænke paa, hvad det skal 

blive for en næste Generation, hvad Opdragelse den kan have 

faaet, naar det ved Hjælp af Pressen aldeles bogstavelig har været 

Tilfældet, at Forældre og Børn enedes om i Fællesskab at deeltage 

i Drengestreger. Thi var ,Corsaren" dog Andet. I min Tid skete 

ogsaa saadan noget Lignende i Skolen mellem os Drenge ind- 

byrdes, men vi vare naturligviis bange for at Lærere eller For- 

ældrene skulde faae det at vide. Men nu foregaae Forældrene selv 

Børnene, det er aldeles officielt. Og Skolemesteren er selv bange 

derfor, som f. E. den Pialt M. Hamerich, der foretrak at lade <en> 

Lærer (Håedt) gaae af fra Skolen, fordi han blev forfulgt af Cor- 

saren, og Drengene brågte den med i Skolen. Hvilken Slægt! 

Det<er> ypperligt af Luther (i Prædiken over Epistelen 4d Søn- 

dag i Advent): at bede Gud om Noget, og saa ikke troe, at han 

vil give det, det er at gjøre Nar af Gud. 

$Fuldbringelsenssamtlige Værker] sml.56.116.IXA390. "fPres- 
sen] sml. 28.128. Corsaren) sml. 43.93. M. Hamerich...Håedt] 
sml. VII B 42, og se Note dertil. — Mag. art. Martin Hammerich bestyrede siden 

Decbr. 1842 Borgerdydskolen paa Christianshavn; sml.IXA497. "Det... af 

Luther] En christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S. 53. — Sml. 32.80. 
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Samt i samme Prædikens Slutning: Gud skal være os Alt, og 

vi være Næsten Alt. 

+ 

+ 
I Forhold til enhver Endelighedens Gjenstand gjælder det, at 

der ved at omseile den maa komme det Øieblik da man har om- 

seilet den; og fra nu af viser den sig mindre. Anderledes med 

Uendeligheden. Deraf kommer det, at Gud voxer fra de Fleste, 

efterhaanden som deres Forestilling om det Uendelige udvikles. 

Jo længere og jo mere man nemlig beskæftiger sig med det Uende- 

lige, jo mere opdager man, hvor uendeligt det er, d: jo mere Re- 

lativitet og Relativitet lægger man bag ved sig som hvad der dog 

ikke udtømmer det Uendelige. Man kunde derfor næsten fristes 

til at sige, at man i Evigheden jo just af den Grund ikke kom Gud 

nærmere, da Loven for Forholdet er lige det Modsatte, at det 

Uendelige bliver uendeligere og uendeligere, og man selv blot 

forsvinder mere og mere derimod. Men i Evigheden er man ikke 

under Tidens Succession, og den Væren aeterno modo er det in- 

tensive Punktuelle. 

Sig 
Christus forholder sig egentlig som Tangent til Jorden (ander- 

” ledes kan det Guddommelige heller ikke forholde sig): Han havde 

ikke det, hvortil Han kunde hælde sit Hoved. Tangent er jo en ret 

Linie, der berører Cirklen i eet eneste Punkt 

ere 
At voxe i aandelig Forstand eller aandelig forstaaet betyder 

ikke at blive større men at blive mindre. Barnet er den reent 

umiddelbart bestemmede Egoist og ganske anderledes sikker paa 

sig selv end den Ældre, der blot nogenlunde har indladt sig med 

i... Slutning] S.55. "”Christus...Tangent] sml. 435. 

i] Ll 
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det Uendelige. Al Udvikling aandelig forstaaet bestaaer ikke i at 

der føjes til men i at der tages fra mig, alt det Formeentlige o: s: v:, 

som jeg har og som var min Styrke i Umiddelbarheden. Man seer 

her, hvor dum den er denne Vrælen paa det Positive. Derfor er 

det jo ogsaa den høieste religieuse Akt: at blive til Intet for Gud. 

De fleste Menneskers Ulykke er ingenlunde, at de ere svage, men 

at de ere for stærke — til egentlig at mærke Gud. Et Træ, et Dyr 

er endnu stærkere, og derfor mærker det sletikke Gud; en Steen 

er allerstærkest og mærker derfor absolut Intet til Gud. 

3 
Man taler om, at ethvert Menneske har Samvittighed, og forud- 

sætter det: og dog er der ingen Færdighed (hverken en legemlig 

f.E.at dandse,synge 0: s: v:, eller en aandelig f. E.at tænke og Des- 

lige) der fordrer en saa langvarig og saa anstrengende Skole som 

inden et Menneske egentlig kan siges at have Samvittighed. Som 

Guldet i reen Tilstand findes blandet med allehaande uædle og 

ueensartede Bestanddele, saaledes med Samvittigheden i den 

umiddelbare Tilstand, der har Elementer i sig som ere lige det 

Modsatte af Samvittighed. 

Deri ligger det Sande af hvad Hegel taler om, at Samvittighed 

er en Form af det Onde. Men paa den anden Side er det ufor- 

svarligt udtrykt af Hegel. Thi han burde have sagt: det Mange, 

ja de Fleste kalde Samvittighed er slet ikke Samvittighed, men 

vapeurs, Opstød fra Maven, Gavtyvestreger 0: s: v:—en Ride- 

fogeds Samvittighed. 

Man maa sige, at det Evigheden, hvor hvert Menneske skal 

dømmes, først og fremmest vil fordre af ethvert Menneske er, at 

han har skaffet sig en Samvittighed; det bliver egentlig Grund- 

Dommen: har Du haft en Samvittighed eller ikke; men vel at 

mærke, har Du ingen haft, saa er Du dømt. 

Hegel taler om] se Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsgeg. von 

Gans (= Werke, 8. Bd. Berl. 1833. — Ktl. Nr. 551), S. 184 ff. 
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gt 
Der er noget tragi-comisk i min Situation med R. Nielsen. Han 

har efterhaanden læst sig saaledes ind i mine Skrifter, at hvert 

andet Øieblik kommer et Billede, en aandrig Bemærkning, som 

jeg kjender, og kunde citere fra Stedet; men han synes ikke at 

mærke det. 

4 
Det kunde blive rhetorisk smukt og virkende, at slutte en Tale, 

som saa ofte gjøres, med et Vers af en gammel Psalme, og saa 

just i det Øjeblik Tilhøreren er ganske sikker paa at det er forbi, 

lyrisk at exegetisere over de enkelte Ord, men kort. 

f.E.,Talen er færdig,nu kommer , et Vers af en gammel Psalme": 

Og naar al Verdens Trøst er død 

Da blive Du mig dobbelt sød... 

og saaledes vil det ogsaa skee, ja saaledes maa det være; thi naar 

Edikken bliver surere og Galden bittrere, som iskjenkes os: 0, 

den mindste Smule Trøst, som vi neppe smagte i de glade og 

lykkelige Dage, da vi næredes ved Slikkerie, den bliver dobbelt 

sød, den er ikke <i og> for sig sødere, men Edikken er surere og 

Galden bittrere. Altsaa 

Og naar al Verdens Trøst er død 

Da blive Du mig dobbelt sød, 

O, Jesus arme Synd'res Ven 

O, drag mig ganske til Dig hen. 

[7 Marginen: Brorson No 104,9.] 

+4- 
Overhovedet kunde det blive skjønt saaledes at tage et enkelt 

Vers, og successivt lade det blive til, indvirket i lyrisk Commentar. 

582R, Nielsen] sml. 13.87. Brorson] 3: Psalmer og aandelige Sange 
af Hans Adolph Brorson samlede og udg. af I. A. L. Holm. 2. Opl. (Kbh. 1838. 
— Kltl. Nr. 200). 

11 Ar 
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Exempel. 

A: T: Det var i en ældre Tids Psalmedigtning almindeligt at 

fremstille Sjælens Forhold til Christus som en Samtale, og under 

Billedet af Forholdet mellem en Brud og Brudgom. Sjælen var 

Bruden, og benævnes ofte med det Navn Sulamith. 

Det er nu Tilfældet i en gammel Psalme, hvor det forestilles, 

at Sjelen (Bruden) er blevet utaalmodig, ikke kan skikke sig i 

det Livs Lidelse, men utaalmodigt venter paa Befrielsens Stund. 

Saa forestilles Christus at tale til Bruden og han siger: 

[I Marginen: Det er af Brorsons Svanesang No 49,1p.867., men 

jeg citerer den lidt anderledes, lader den første Linie gaae ud, og 

trækker de to følgende hen til 4de,] 

»Mens Luften er endnu saa fuld 

Af Vintersneens Gysekuld" 

det er altsaa endnu midt i Vinterens Hjerte, der er længe til For- 

aaret, derfor er det utaalmodigt nu at ville have Foraar; der er 

meget mere at udholde før Befrielsens Time slaaer, ja Lidelsen 

har maaskee neppe ret begyndt. Luften er endnu fuld af Snee; 

ja det er ikke blot koldt, men koldt saa det gyser i En, uhyggelig 

koldt, thi det er ikke altid gysende fordi det er koldt. Derfor har 

Digteren dannet det nye Ord: Gysekuld. [/] Marginen: Det er 

tidligt paa Vinteren, ,Vinter-Sneen" er <langtfra> endnu ikke 

kommet ned, den staaer og piner i Luften, deraf den uhyggelige 

kolde Luft, saa det gyser i En: Gysekuld.] Altsaa 

»Mens Luften er endnu saa fuld 

Af Vintersneens Gysekuld 

Hvi lukker Du da Vindvet op?" 

Altsaa Bruden forestilles at sidde ved Vinduet, og lukker Vinduet 

op; men Den, der lukker Vinduet op paa den Aarstid, han venter 

utaalmodig, han spørger hver Time, hvert Øieblik efter Forandring. 

O, og det er jo endnu midt i Vinteren. 

»Hvi lukker Du da Vindvet op 

Og stirrer alt mod Skyens Top" 

p. 867] i den til 53 anf. Udg. af Brorson's Psalmer og aandelige Sange. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 5 
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som maatte Foraaret komme, springe ud lijig Knoppen af Stenge- 

len; og stirrer ,,alt" allerede, o, det er meget for tidligt! eller og 

stirrer ,altf d: bliver ved at stirre: 0, saa vil Du komme til at 

stirre længe, medens kun Din Utaalmodighed voxer, og gjør den 

lange Tid endnu længere, og Vinteren endnu koldere, og Luften 

endnu uhyggeligere med dens Gysekuld. Altsaa 

» Hvi lukker Du da Vindvet op 

Og stirrer alt mod Skyens Top, 

Hvi gjør Du det saa tidt 

Min Sulamith." 

44 
&wxaroc betyder egentlig: lige, og efter hvad Rosenvinge har 

fortalt mig, findes det saaledes brugt etsteds hos Xenophon i 

Cyropedien om en Vogn. 

Naar der nu staaer i Evangeliet om den utro Husfoged: det 

uretfærdige Mammon, hvad om man forstod det saaledes: det 

ulige Mammon 9: Mammon, som har den Egenskab at befæste 

Forskjel mellem Menneske og Menneske og paa en aldeles 

ligegyldig (9: uretfærdig) Maade. Thi dette er jo just , Penges" 

Væsen. 

N 

ma 

NB. NB. 

Spørgsmaalet er: naar skal alle de sidste Arbeider udgives! 

At jeg har dem færdige, er hvad jeg atter ikke noksom kan 

takke Gud for, og var jeg <ikke> blevet holdt i Spændingen, 

med ny Smerters Tilsætning, havde jeg maaskee aldrig faaet 

dem frem; thi er jeg først kommet ud af Productivitetens 

Fart, kommer jeg aldrig saaledes ind i den igjen. Nu er det 

Rosenvinge] 2: Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge, f. 1792, 
siden 1818 Prof. i Lovkyndighed ved Univ., siden 28. Marts 1848 Konferensraad, 

d. 1850 (sml. Dansk Tidsskrift 1898, S. 69 ff.). etsteds...i Cyropedien] 

2,2,26. i Evangeliet om osv.] Luc, 16,9 (Evang: paa 9.S.e. Trin.). det 

uretfærdige Mammon)] sml, VIIIA214,215. 
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lykket, og mig er det nok at de ere til, reenskrevne og færdige, 

indeholdende Fuldendelsen, og den totale Bygning af det 

Hele, gaaende saa langt, som jeg overhovedet kunde gaae til: 

Forsøg til Christendommens Indførelse i Christenheden, men 

vel at mærke ,digterisk, uden Myndighed"; thi jeg er, hvad 

jeg altid har fastholdt, saa bestemt, jeg er ingen Apostel eller 

Deslige, jeg er et Genie digterisk-dialektisk, religieust og 

personligt en Poeniterende. 

Men naar skal de nu udgives? Dersom jeg endnu i den 

Ueensartethedens Stilling jeg hidtil har indtaget, altsaa uaf- 

hængig, fri, ubunden, svævende, dersom jeg værende i den 

Existentsform udgiver dem, saa hjælper det kun lidet med 

alle de uendelige nøiagtige dialektiske Bestemmelser i Skrif- 

terne, for at værge mig mod den usalige Forvexling, jeg bliver 

dog forvexlet med en Saadan. 

Har jeg derimod først forskaffet mig en Stilling i det Be- 

staaende, saa er min Existents til Hinder for denne Misfor- 

staaelse. At jeg, hvis jeg først havde indtaget en saadan Stilling, 

ikke havde formaaet at udføreSkrifterne,derom er jeg inderlig 

overbeviist, og det er da egentlig let at forstaae. Men nu er 

det gjort, og nu holdes der blot inde med Udgivelsen. 

»Dommenf, hvis man saa vil, der er indeholdt i disse Ar- 

beider, Dommen over” Christenheden vil jeg da selv, som 

enhver Anden, være underlagt derved at jeg er saaledes situ- 

eret. Men just dette vil forhindre, at jeg ikke forvexles med 

en Apostel eller Deslige. Skrifterne ere, digterisk, som vare 

de af en Apostel, men jeg er traadt til Side, nei jeg er ikke 

Apostelen, Intet mindre, jeg er Digteren og en Poeniterende. 

Det er det Skiær jeg bestandigt har havt Øie paa, Forvex- 

Fuldendelsen] sml. 45. Forsøg... Christenheden] sml.138.1X 
A 390 og Sammenvisninger. uden Myndighed) sml. 5.74. Genie digte- 

risk-dialektisk] sml 11.78. Poeniterende] sml. 36.74. en Stilling] 
sml. 57,1X A 375 og Sammenvisninger. 
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lingen med en Apostel. Indtræder den, saa har jeg forspildt 

min Opgave, og forskyldt en Utroskab. 

Vistnok har Styrelsen ubeskriveligt understøttet mig, det 

veed jeg allerbedst selv, men det er ikke paa nogen saadan 

overordentlig Maade, som havde jeg et særligt Forhold til 

Gud. 

Virkningen af dette hele ,,monumentum ære perennius" 

vil blive en reen ideel. Det er som en Dom, men jeg er ikke 

»Dommeren"”, jeg underkaster mig selv Dommen. 

di: 
Forstaaet bliver jeg dog slet ikke. Man vil bestandig forklare 

Alt som Stolthed, som om jeg har villet være noget Stort i Verden. 

Man forstaaer mig slet ikke d: man forstaaer mig i det Lavere, 

men ikke i det Højere. Vil jeg sige til En: ,nu vil jeg reise, jeg 

behøver Recreation", da svarer han ,,det kan jeg forstaae" — men 

at jeg ikke har villet reise før, at jeg har villet anstrenge mig, som 

jeg har gjort det, det kan han ikke forstaae. Vil jeg sige til En: 

»nu vil jeg søge et Embede" da svarer han: ,det kan jeg forstaae", 

men at jeg hidtil ikke har gjort det, at jeg har givet Afkald paa 

alle saadanne Fordele, kan man ikke forstaae. 

+ 

+ 
Den der lever i meget smaae Forhold (Stilleben), kommer let 

i den Vanskelighed, at ville anbringe Guds-Forholdet, eller sætte 

Gud i Forhold til de største Ubetydeligheder. f. E., at der idag er 

Røg,atigaar Maden varsvedenog Deslige,det,,erGudsStraf",eller 

i ethvert Tilfælde man kommer derved til at tænke paa Gud. Hele 

Begyndelsen i en Novelle af Tieck der Jahrmarkt er godt opfattet 

i denne Henseende. 

påa nogen saadan overordentlig Maade] sml. 74. 5reise] sml. 

74.VIII A648 og Sammenvisninger. søgeet Embede] sml. 56.74. $8Guds- 

Forholdet] sml. 22.59. Novelle af Tieck] Ludvig Tieck's såmmtliche 
Werke (Paris 1837. — Ktl. Nr. 1848—49). 2. Bd., S. 748 fø. 
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De, der leve i Verdens Tummel, komme let i den Vanskelighed, 

at der overhovedet intet Tilfælde tilbyder sig for dem, hvor det 

ret bliver Pathos og Alvor med Tanken om Gud eller med at 

tænke Guds-Forestillingen til. De have saa mange courante Be- 

greber og Erfaringer, at Alt strax rubriceres, og egentlig Intet 

gjør det pathetiske Indtryk. En Præst f. E. som begraver 10 hver 

Dag, vier 20 hver Søndag, døber Børn i Dousinviis, kort aldrig 

er af Kjolen. 

Det er derfor en god Maalestok for hvad ethisk Alvor der er i 

en Præst: med hvilken Pathos han formaaer at give hver af disse 

Repetitioner Høitidelighed. Det er Tilfældet med Biskop Mynster, 

og han er egentlig derved større end ved al hans Veltalenhed. 

Som Prædikant har Mynster unegtelig Noget tilfælles med den 

Art Viisdom og Virtuositet, som naar en kløgtig Husmoder, der 

tillige er Dame og altsaa har noget Fornemt, veed at give det Ud- 

seende af, at der er Overflod paa Bordet uagtet det Modsatte er 

Tilfældet. Jeg glemmer ikke den Virtuositet, hvormed Tante paa 

Kjøbmagergade kunde sige: ikke et lille Stykke Kylling — og 

saa var der omtrent en Vinge, hvilken naturligviis Alle lod gaae 

passere og sagde: nei tak jeg har faaet; og det var næsten som 

havde vi virkelig Alle faaet. Mynsters Styrke er Serveringen, og 

denne, men for ham, sædelige Virtuositet gjør stundom Kunst- 

stykker, der for en hurtig Phantasie erindrer om Miraklet med 

de 3 smaa Brød. Dette er naturligviis ikke et Bedrag, men en 

ædel Viisdom; der er nemlig i religieus Henseende en Umættelig- 

hed, som er intet mindre end religieus. 

45 

dt 
Dette er Loven for Forholdet mellem Gud og Menneske i 

Guds-Forholdet. 

Mynster] sml. 33.68. Tante paa Kjøbmagergade] S. K.'s Faders 

Fætter, M.A, Kierkegaard, ,,Silke- og Klædehandler", boede St. Kjøbmagergade 49. 
$Guds-Forholdet] sml. 58.60. 

1849 

59 

U.D. 



1849 

60 

U.D. 

46 A 59—60 (Journ.) 

Divisio 

Der er en uendelig svælgende qvalitativ Forskjel mellem Gud 

og Menneske. 

Dette betyder, eller Udtrykket derfor er: Mennesket formaaer 

slet Intet, det er Gud der giver Alt, ham, der giver Mennesket at 

tros: osv: 

Dette er Naaden; og her ligger Christendommens Første. 

Subdivisio. 

At uagtet det naturligviis intet ubetinget intet Fortjenstligt 

kunde have med nogen somhelst Gjerning, saa lidet som at Troen 

kunde være Fortjenstligt (thi i saa Fald er jo Divisio eller Over- 

sætningen hævet, og vi er jo her i en Undersætning.) gjælder 

det dog om barnligt at turde indlade sig med Gud. 

Skal Divisio være Alt saa bliver Gud saa uendelig ophøiet, at 

der er slet intet egentlig eller virkelig Forhold mellem Gud og 

det enkelte Menneske. 

Man maa derfor passe saa nøie paa Subdivisio, uden hvilken 

den Enkeltes Liv egentlig intet Sving faaer. 

Overhovedet maa man høre meget nøie efter, hvo det er der 

taler. Thi Divisio eller det i den Indeholdte kan siges saaledes, at 

det er Udtrykket for den dybeste Gudsfrygt; men ogsaa saaledes, 

at det i Grunden er et Bedrag med at skrue Gud saa høit op. Det 

kan saa være enten for at faae Lov at leve ganske som man selv 

vil, i verdslig Betragtning af Livet, eller dog for at faae Lov til at 

føre et religieust Stilleben uden ret at komme ud i Farerne, 

44 

Sig 
I vor Tid gjælder det især om at faae det Barnlige igjen, at 

det dog lader sig gjøre at et Menneske, et enkelt Menneske i 

Sandhed forholder sig til Gud betræffende dette sit Smule Livs 

Anliggender. Thi det er jo dog givet ganske i Almindelighed, at 

forholder sig til Gud] sml. 59.64, 
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Gud er noget uendelig Ophøiet, saa det dog neppe nu kunde falde 

et eneste Menneske ind saadan udenvidere at ville spille Kame- 

rat med Gud. Men Ulykken er, at Ophøietheden, som udsiges om 

Gud, er bleven en Trivialitet og egentlig Aflad fra Guds Forholdet. 

Og, som sagt, her kan den strengeste Orthodoxie saa let komme 

til at bedrage sig selv med sin Lære om: at det er Gud der gjør 

Alt ved os, vi formaae slet Intet; thi Incommensurabiliteten kan 

jo ogsaa være Aflad. 

+ 
I Betragtning af at Peter er min Broder, og i Betragtning af de 

religieuse Forudsætninger til at kunne dømme, han jo aabenbart 

har, og fordi det dog ogsaa er mig som et Ansvar, at bringe ham 

i den Situation, at han, naar jeg er død og Selvfornegtelsens dialek- 

tiske Knude for mit Liv er løst og dets Smerte kan interpretere 

det, da skal have den Ydmygelse, at han egentlig har bedømt mig 

feil: har jeg, men med stor Forsigtighed, dog lagt ham det lidt paa 

Sinde, at han skulde see sig for. 

Men han er, saa siger han, sikker nok i sin Dom. Saa bliver 

det hans Sag, det er ikke for min Skyld jeg har gjort det. Jeg for- 

staaer ham meget godt, at han dog egentlig kun kan forklare sig 

mit Liv, som en dumdristig Stræben efter det Store. 

Det forstaaer sig det er saa nemt, thi at Sligt er til, har man 

da længe nok vidst; det er saa nemt, istedetfor at vove sig ud 

blot en lille Smule i de Tanke-Anstrængelser, som mine Skrifter 

indeholde, just ved at vise den smale Grændse mellem hvad der 

kan være sand Selvfornegtelse og Egoisme. Min Forfatter-Realitet 

ligger just for saa stor en Deel i at have næsten opdaget: Sympa- 

thiens Lidenskab. 

Men alt Sligt koster Anstrengelse; det er langt nærmere at 

forklare mit Liv paa hiin Maade, saa selvbehageligt finde at det 

egne Stilleben er noget Høiere i religieus Forstand. 

Han er mig et Exempel paa og et Beviis for, at et Menneske 

ikke forstaaer mere end hans Liv udtrykker. Deraf denne hans 

81Peter] sml. IXA483 og Sammenvisninger. jeg...død)sml. 28.78 
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Opfattelse, ifølge hvilken saa, hvad Modstand der i en senere Tid 

er blevet mig til Deel er Nemesis eller Guds Straf. 

Nu, for min Skyld er det temmelig ligegyldigt; men mit Ansvar, 

hvis jeg har noget, troer jeg at have indfriet. 

dr 

H- 
Christus siger: hvi ere I saa frygtagtige I Lidettroende. Han 

bruger to Ord, og dog hvad Under at man er frygtagtig, naar man 

er Lidettroende! 

+- 
Det er dog en mærkeligere Titel: Viisdom for en Penning kjøbt 

for en Million ,,Anger". Den er af en R. Green udkom i Slutning 

af 16 Aarh. Omtales af Ben Jonson i hans Stykke: Epicoene, 

oversat af Tieck i samtlige V. 2det Bind p. 371 første Spalte i en 

Note. 

Sig 
Ulykken i Christenheden (og det er ogsaa Ulykken for de faae 

egentligere Christne, der ere) er at Forestillingen om Guds Op- 

høiethed, om Christi Ophøiethed er blevet saa uendelig at den 

egentlig er blevet phantastisk, og at der intet virkeligt christeligt 

Liv bliver Tale om, men høist lidt jødisk Fromhed. 

Skriften gjentager jo atter og atter, at vi skulle lide i Lighed 

med Christus eller i Samfund med Christus. At forstaae dette, 

om de almindelige menneskelige Lidelser, hvilke jo vare fuldt saa 

vel i Hedenskabet (at miste sin Kone, at tabe sin Formue, blive 

syg 0: s: v:) er dog aabenbart Fordreielse. 

Kloster-Askesen o: s:v: var en ungdommelig Umodenhed. Men 

det, der egentlig er fordret af Enhver, er at han med sit Liv skal 

vidne om Sandheden, og vel at mærke ikke indenfor Sandse- 

bedrag, som f. E. ved at være Præst (Embede — Levebrød —) 

&Christus siger] Matth. 8,26. %i samtlige V.] den til 58 anf. Udg. 
levebrød] sml. 71.1X A 483 og Sammenvisninger. 
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men understøttende Sandheden. Gjør han det, saa vil nok ogsaa 

de egentlig christelige Lidelser komme. 

Men <baade> Gud og Christus er blevet de Christne altfor 

fjernt uendelig Ophøiet, til at den Enkelte sætter sit Livs Enkelt- 

heder sammen med Tanken om dem, saa han i Sandhed bliver 

den Enkelte. Udflugten og Undskyldningen og Feighed og Frygt- 

agtigheden siger bestandigt: skulde Du være en saadan Enkelt 

iblandt alle disse utallige Millioner. See, her er Sluddret; thi 

derpaa maa svares: nei, saaledes skulde hver Enkelt være. 

Det Vanskelige, og især da for Forstands-Mennesker, er først 

at have i Sandhed den uendelige Forestilling om Guds Ophøiet- 

hed, og Christi Ophøiethed, og saa barnlig Frimodighed til ganske 

barnligt at indlade sig med dem for sit eget personlige Livs Ved- 

kommende. 

Det er denne Indadvendthed det kommer an paa. Hvo i al Ver- 

den kunde eller turde, i det Øieblik han tænker paa at hans Løbe 

Numer i Slægten er <f. E.> No 27 Billioner o: s: v:, vove at ind- 

lade sig med Gud. Men Sagen er, det skal <han) heller ikke, han 

skal just lukke sine Øine, blot tænke <paa> Gud, blive et stakkels 

enkelt Menneske, hvem Guds uendelige Kjerlighed giver barnlig 

Frimodighed, og forøvrigt glæde sig ved den Tanke, at saaledes 

har ethvert Menneske Lov til at gjøre, ja det skal han gjøre. 

Men Guds-Forestillingen faaer ingen Magt over Menneskenes 

Liv, just fordi den er blevet dem phantastisk ophøiet. Hvad kan 

det hjælpe, siger man, det Smule jeg kan gjøre, og hvad behøver 

Gud det, han den uendelig Ophøiede; jeg gjør bedst i at passe 

mig selv og mit Liv i menneskelig Klogskab, og ydmygt huske 

paa, at Gud gjør Alt. Aah Sludder, vilde jeg svare, og jeg vilde 

tilføje: sørgelige Tvetydighed, thi Gudfrygtighedens Udtryk kan 

her være til Besmykkelse for det reent verdslige Sinds Magelig- 

hed, Feighed, Forstandighed. 

Sagen er ganske simpel. Det maatte da være et stort Fæ, der 

kunde bilde sig ind, at Gud behøver En. Nei, man elsker.Gud af 

sætter... sammen med Tanken om dem] sml. 60.485. bliver den 

Enkelte] sml. 139,IX A 422 og Sammenvisninger. 
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sit ganske Hjerte, og saa holder man sig barnlig forvisset om, at 

han, der sidder i Himlene og tænker paa hver Spurv i Særdeles- 

hed, at han tillader En, at gjøre Sit efter bedste Evne, ja, at dette, 

at man gjør det, naar man først beder Forlov hos ham, at det — 

i barnlig Eenfoldighed forstaaet — glæder ham. 

Gid dog Menneskene maatte lære at tænke menneskeligt om 

Gud! Her er ikke Tale om dette Barnagtige og Vanvittige uden 

videre at blive Kamerat med Gud. Nei først, først den uendelige 

Forestilling om Guds uendelige Ophøiethed, og saa, saa det Næste: 

den barnlige Frimodighed til for Alvor og i Sandhed at indlade 

sig med ham. Men Christenheden har faaet Gud gjort saa ophøiet, 

at det egentlig betyder man har practiseret ham udenfor. Og man 

seer stundom <selv) blandt de faae mere Religieuse Saadanne, 

som egentlig ved al denne Tale om Guds Ophøiethed praktisere 

Gud uden for. 

I Apostlenes Tale faaer man bestandigt dette Indtryk af, at de 

havde omgaaedes personligt med Christus, levet med ham som 

med et Menneske. Derfor er deres Tale saa menneskelig, uagtet 

de jo aldrig glemme den uendelig qvalitative Forskjel mellem 

Gud-Mennesket og andre Mennesker. 

Men tilsidst er det nu i Christenheden gaaet Touren rundt, 

at hver Enkelt siger: skulde jeg blandt denne utallige Mængde 

Mennesker være en saadan Enkelt — og summa summarum bliver 

saa (naar hver Enkelt siger det, og hver Enkelt har jo lige Ret 

dertil) at Gud ikke faaer en Eneste. Og Mennesker maa Gud jo 

dog have, han skal jo bruge dem. Forholdet er derfor egentlig lige 

omvendt: enhver Enkelt skulde egentlig være en saadan Enkelt, 

det er Guds-Fordringen. Og det vil ogsaa blive Tilfældet med 

enhver Enkelt, der, gudfrygtigt, ikke begynder med de Mange, 

men med sig. 

== 
I Forhold til det Gode som til det Onde, det Dæmoniske som 

det Religieuse gjælder det om at være en stor Egoist d: en stor 

Egoitet, Subjektivitet. De fleste Mennesker have ikke Subjektivitet 
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nok til at Styrelsen ret kan faae fat i dem, og derfor blive de heller 

ikke i dybeste Forstand gode eller onde, men en Melange. Den 

samme Egoitet som er en Despot, en Tyran <en) af disse store 

Skikkelser i den Retning, kan være den sande Religieuse — men 

saa er denne Egoisme knust og i ubetinget Lydighed underlagt 

Gud. — De fleste Menneskers Liv er som Græssets — kun Træ- 

erne tager Stormen fat i, og det store Træ oplever meget, Græsset 

oplever saa godt som Intet. 

Den, der i det afgjørende Øieblik af sit Liv, hvor det gjelder 

om absolut atindlade sig med Gud og tage Naadestødet, henvender 

sig til et andet Menneske: hans Religieusitet vil blive <menneske- 

lig> Medlidenhed. Thi et Menneske kan væsentligen ikke begribe 

eller troe paa noget Høiere end det han selv har sit Liv i. 

Man kan sige, at det i et saadant Øieblik at tage sin Tilflugt til 

et andet Menneske, er naturligt, er menneskeligt, <, beskedent, > 

er Pligt. Men Spørgsmaalet er dog om det ikke ogsaa er Mangel 

paa Tillid til Gud — thi Gud ligger En dog allernærmest. Men 

deteret Vovestykke. Den som gjør det saaledes, hans Religieusitet 

vil faae i eet Øjeblik en Lighed med Grusomhed. Dette er ganske 

Christendom. Var det det Sande, dette med den menneskelige 

Medlidenhed, saa er jo Christi Liv, og enhver Apostels Liv en 

Misforstaaelse. Sandt nok en Apostel taler ogsaa mildt. Ganske 

vist, og til andre Tider taler han strengt; sin Tale forandrer han. 

Men medens han forandrer sin Tale saaledes, staaer hans Liv 

uforandret, hver evige Dag udtrykkende den noterede Cours, at 

han ikke fusker i Medlidenhed, men lader det komme til den 

Yderlighed at blive slaaet ihjel, altsaa at Andre blive skyldige i 

et Mord. 

4 
Dersom jeg væsentligen har Reflexion og er i det Tilfælde, at 

jeg skal handle afgjørende, hvad saa? Saa vil min Reflexion ud- 

vise mig lige saa mange Muligheder pro som contra netop lige 

ubetinget Lydighed] sml. 72.1X A 347 og Sammenvisninger. <menne- 

skelig> Medlidenhed] sml. 72, 
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saa mange. Og hvad vil saa dette sige? Det vil sige, at jeg, som 

ethvert Menneske skal behage at bemærke, at der er et Forsyn, 

en Styrelse, en Gud til; at min, eller et Menneskes Reflexion blot 

formaaer at lære at blive opmærksom herpaa; at her, om jeg saa 

tør sige, skal betales Bompenge. — Og hvad er det saa, jeg er 

stødt paa? Paa det Absurde. Hvad er da det Absurde? Det 

Absurde er, som det sees, ganske simpelt: at jeg, et Fornuft-Væsen, 

skal handle i det Tilfælde hvor min Forstand, min Reflexion siger 

mig: Du kan lige saa godt gjøre det Ene som det Andet, det er, 

hvor min Forstand og Reflexion siger mig: Du kan ikke handle 

— at jeg der dog skal handle. Men dette Tilfælde vil indtræde 

hver Gang jeg skal handle afgjørende; thi da er jeg i uendelig 

Lidenskab, og saa kommer netop Misforholdet mellem at handle 

og Reflexion frem. Hvor jeg handler saadan i daglig Slendrian, 

der mærker jeg ikke Hemmeligheden med Reflexionen, og ind- 

bilder mig, at handle i Kraft af Reflexion, uagtet Intet er umuligere, 

da just Reflexion er Mulighedernes Ligevægt. — Det Absurde 

eller at handle i Kraft af det Absurde er da at handle i Troen, i 

Tillid til Gud. Ganske simpelt. Jeg skal handle, men Reflexionen 

har spærret mig Passagen, saa tager jeg en af Mulighederne og 

henvender mig bedende til Gud og siger: saaledes gjør jeg, vel- 

sign Du det nu, jeg kan det ikke anderledes, thi jeg er ved min 

Reflexion standset. 

Dette vilde ethvert Menneske opleve, enten han har megen 

eller liden Reflexion; thi Reflexionens Væsen er det samme, om 

dens Grad end er forskjellig i det forskjellige Individ. Men Grunden 

hvorfor det saa sjeldent opleves, er, at sjeldent et Individ er saa 

indadvendt; naar Vanskeligheden begynder henvender han sig 

til en Anden om Raad, og denne giver ham saa en Reflexion, og 

saa gaaer det. Dette gaaer ganske simpelt til. A er i Vilderede, 

istedetfor nu at holde ud og saa komme til at handle i Kraft af 

Gud, gaaer han f. E. til B. A antages at have 5 Portioner Reflexion, 

B derimod 7. Reflexionen i Å, naar den var blevet holdt strengt i 

Indelukkethed, vilde ganske rigtigt have udviist de 5 Muligheders 

Ligevægt, eller 5 Mod- Muligheder; nu faaer han een Mulighed" 

i [j 
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fra B; da denne Mulighed ikke er ÅS egen, har han naturligviis 

ikke Mod-Muligheden (og B enten tænker den ikke, eller fortier 

ham den) og saa handler han ved Hjælp af den og mener at handle 

i Kraft af Reflexion. Det er lutter Indbildning og Sandsebedrag. 

Intet er umuligere og mere selvmodsigende end at handle 

(uendeligt — afgjørende) i Kraft af Reflexion. Den der siger, at 

han har gjort det, han angiver blot sig selv enten at han ingen 

Reflexion har (thi den Reflexion der ikke for hver Mulighed har 

Mod-Mulighed er ikke Reflexion, hvilken jo er Dobbeltheden) 

eller at han ikke veed, hvad det er at handle. 

ETR 
Replik af en digterisk Individualitet. 

For at der skulde være Tale om, at en Person, der havde gjort 

det til Profession og Næringsvei at bagtale 0: s: v: (f. E. Gold- 

schmidt) var at betragte som tilhørende Samfundet igjen maatte 

der fordres: først og fremmest at han gjorde ubetinget Afbigt, og 

een Gang hvert Aar idetmindste i lige saa mange Aar som han 

havde drevet Professionen. Man kunde ogsaa fordre, at han skulde 

give Pengene, han har tjent, tilbage — det gjorde dog Judas, han 

gav dog de 30 Secler tilbage. 

+ 

Som et Exempel paa hvorledes Mynsters Tale om Christen- 

dommen egentlig afskaffer Christendommen, trækker den ned i 

det altfor ubetydelige kan tjene No XXII: hvorledes kunne vi 

udbrede og befæste Christi Rige. Den Maade, paa hvilken han 

der <(især i Slutningen)> saadan forklarer det at bekjende Chri- 

stum om at gaae i Kirke om Søndagen, saa de, der gjøre det, de 

bekjende Christum, de andre ikke — det er dog for galt. Store 

Gud er det at bekjende Christum, hvor reduceret dog det Christe- 

liges Fordring er blevet! 

& Goldschmidt] sml. 69.1X A 494 og Sammenvisninger. % Mynsters] 
sml. 58.92, NoXXII] i det til 33 anf. Skr. 1. Bd., S. 266 ff. 
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me 
Goldschmidt vil igjen vinde Publikum. Nu, jeg fortænker ham 

" i een Forstand ikke deri, han er nu een Gang den han er, ret 

beregnet paa at profitere af en saadan Opløsnings-Tid, tildeels 

foragtende sig selv, fortvivlet, pengebegjerlig, uden Charakteer. 

Det er det jeg bestandigt har sagt om ham, han er et ikke umærke- 

ligt Phænomen — han svarer til en sædelig Opløsning som en 

Cholera-Flue til Cholera. Det er mig keedsommeligt paa en Maade, 

at jeg skal være forpligtet til at trykke lidt paa det Punkt, thi jeg 

vilde gjerne indrømme hans Talent hvad det kan fordre. Men jeg 

maa pointere ethisk. Jeg har kun liden Løn derfor, thi det bliver 

vel misforstaaet som Pirrelighed. 

H+ 
Det er dog naar man tænker derpaa et underligt gribende Ord: 

Han (Christus) har mig ved sin Side, 

Han skjuler mig med sine Saar 

[I Marginen: Brorson No 168 v. 5.] 

at skjule En med sine Saar — istedetfor hvad jo nærmest ligger 

for Tanken, at skjule En med sin Magt og Herlighed, Kraft og 

Vælde og Deslige. 
4H 

Af Kirketidende (for 2 Febr. 49) seer jeg i en Slags Anmeldelse 

af Birkedahls Prædikener, at han slet ikke vil erkjende en Stats- 

Kirke og bekæmper dette i Prædikener. Fortræffeligt, der har vi 

igjen et af disse forvirrede Phænomener, han burde dog indsee, 

at det Første han havde at gjøre var at nedlægge sit Embede som 

Præst i Statskirken, Levebrødet. Men det forstaaer sig, han vilde 

vel ganske nemt svare: saa har jeg jo Intet at leve af. Og det for- 

staaer sig, han vil blive forstaaet af hele Verden, der finder dette 

med Levebrødet ganske i sin Orden, men at hvad jeg siger er 

Overspændthed, Derom er jo dog ingen Tvivl, at B. for sin egen 

Goldschmidt] sml. 67.93. 7?Brorson] den til 53 anf. Udg., S. 514. 
""Kirketidende,..Anmeldelse] Dansk Kirketidende 1849, Nr. 175 (4. Febr.), 
Sp. 324. Birkedahls]) sml. VIII A 578, S, 268 og se Note dertil,  Leve- 
brødet] sml. 64.99, 
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Skyld burde gjøre det, for at see, hvorvidt hans Overbeviisning 

staaer saa fast, at han for den kunde bringe et Offer. — 

ds 
Den samme Indvending, i hvilken Assessoren i Enten—Eller 

fanger Å (istedetfor at docere og formane at bringe ham en Yng- 

ling paa Halsen, der vil consulere ham. det Rørende cfr. især i 

den anden Afhandling af 2den Deel) den samme Indvending gjør 

Tilværelsen selv mod En, naar man vil gaae ud i de afgjørende 

religieuse Bestemmelser, hvor det Grusomme er den ene Side. 

Tilværelsen foranlediger En til at blive opmærksom paa de Mange, 

mange mindre begavede, svage, eenfoldige Mennesker, Qvinder, 

Børn, Syge og Sorrigfulde o:s: v:, mellem hvilke man lever. Og 

siger Tilværelsen saa til den Religieuse: kan Du mod disse nænne 

at skrue det Religieuses, Salighedens Priis saa høit som Du gjør, 

Du Grusomme. Og dersom den Religieuse isandhed er den Re- 

ligieuse og altsaa har Kjerlighed, saa gjør denne Indvending et 

dybt Indtryk paa ham, han som saa gjerne vil være hos de Lidende, 

hvis eneste Trøst og Glæde det i Grunden er at trøste Lidende. 

Men Indvendingen er ,den menneskelige Medlidenheds" An- 

fægtelse. Hvad lærer Forbilledet; skaanede Christus sig selv, eller 

de Andre. Var det menneskelig Medlidenhed: til En, som var villig 

at følge Ham, men blot forlangte at begrave sin Fader forinden 

at sige: lad de Døde begrave deres Døde. Er det ikke grusomt, 

menneskelig talt, menneskelig talt næsten oprørende, at formene 

ham hvad der er en Pietets-Sag? Man sige ikke: at Christus jo 

var det Store, og saa maatte der ikke fuskes i Medlidenhed; dette 

er en Misforstaaelse, thi Christus var ikke det Store, men Han 

var Kjerlighed, og altsaa i samme Grad som Hans Kjerlighed var 

større, i samme Grad maatte der jo være mindre Grusomhed. Nei 

Sagen er, Christus er det Absolute, og denne Grusomhed er uad- 

skillelig fra det Absolute. Eller er der vel mindste Spor af menne- 

skelig Medlidenhed i den Replik til den Stakkels Peder: viig bort 

bringe ham en Yngling osv.] S.V.11I,S.146ff. den menneskelige 
Medlidenheds] sml. 65.122, at sige osv.] Matth. 8,22, — Sml, 31, viig 
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fra mig Satan. Peder meente jo dog Christus det godt paa sin Viis 

ad: i menneskelig Medlidenhed, og saa at behandle ham paa den 

Maade. 

Sagen er, Medlidenhed skal og maa den Religieuse ubetinget 

have med alle de Svage; han vilde gjerne blive hos dem trøste 

dem o: s: v:; men han tør det ikke, 9: han tør ikke have sit Liv 

i denne Medlidenhed, saa han istedetfor at blive Gud tro, slaaer 

af og bliver i Medlidenhedens Religieusitet. 

Saasnart derfor en Religieus ikke fornemmer det saaledes: 

jeg tør, jeg kan ikke anderledes (9: han er i det Absolutes Magt, 

absolut Lydighed fordret af ham) saa skal han svinge af, og blive 

i Medlidenhedens Religieusitet. 

Faren for den Religieuse, der er i det Absolutes Religieusitet, 

er naturligviis: Fortjenstligheden, at det ikke bliver istedetfor 

Fromhed Formastelse, at han vil være bedre end andre Menne- 

sker, eller gjøre sig ligesom fortjent af Gud, eller dog have den 

Selvtilfredshedens Bevidsthed at have gjort Sit. 

I Almindelighed vil derfor ogsaa en saadan Religieus have en 

hemmelig Note, i Lighed med Pauli ,,Pæl i Kjødet", der giver 

ham Frimodighed til at holde ud, fordi den just lærer ham, at han 

er Intet, og gjør dette i Sandhed til Sandhed i ham. Det er, den 

absolute Religieusitet kan Ingen for egen Regning vove sig ud i, 

den maa begynde i en ganske egen Forstand med Gud. I andet 

Fald bliver det der dialektisk er Grusomhed i absolut Religieusitet, 

slet og ret Grusomhed, Synd, Brøde. 

= 
Det er mærkeligt nok, at Chineserne have den samme Skik 

som Jøderne. Confucius” Navn er Khu eller Ju; men naar det 

Navn forekommer i de hellige Bøger, er det Folket forbudet at 

udtale det, derimod dem befalet at læse det som: Mou. Aldeles 

som med Jehovah. I Christenheden er det dog egentlig ogsaa for 

galt med den Letfærdighed, hvormed man nævner Christi Navn. 

Mærkeligt nok er det for mig, at det har jeg selv oplevet, jeg har 

.…… Satan] Marc. 8,33. absolut Lydighed]. sml. 65,138. 
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havt lange Tider, hvor jeg ikke til nogen Anden kunde nævne 

Christi Navn, fordi jeg synes det er for højtideligt. Dette har jeg 

ogsaa udtrykt i det ,,psychologiske Experiment" hvor quidam 

siger zp. 254 n.3, at Pigen har forpligtet ham ved det Navn, som 

han ikke vover at nævne, hvilket er Christi Navn. 

efr. China historisch-malerisch Karlsruhe p. 223. 

4+ 

Overlæg. 

Det er dog aabenbart, at min Klogskab og mit Tungsind igjen 

har villet bedrage mig. 

Jeg havde nu næsten besluttet Intet at udgive uden 2d Oplag 

af Enten—Eller. 1) Tidsforholdene, en saa lidenskabelig og for- 

virret Tid, og saa at skulle tale som jeg maa tale og saa endeligen 

at være kjendt og marqueret som jeg er det: ja, næsten enhver 

Fare er mulig, og det er jo næsten som styrtede man sig i den. — 

Og jeg synes mig nu netop at trænge til lidt Ro og Hvile. 2) Min 

Formues- Omstændighed gjør mig det fornødent og endog til 

Pligt at tænke paa en Stilling. Men bliver jeg nu de Medlevende 

paa een eller anden Maade det Overordentlige,saa var det jo muligt, 

at netop dette blev til Hinder for mig. — Ogsaa har min Forstand 

villet vise mig, at det var det Ydmyge af mig nu ikke at udgive 

end ikke hvad jeg har færdig. 3) Vil det være mig selv næsten 

uhyggeligt at leve, naar Menneskene paa nogen Maade have en 

pathetisk Forestilling om at jeg er noget Overordentligt. — Dog 

i denne Henseende kunde jeg jo reise lidt. 

Men hertil maa svares det er lutter Klogskab og Tungsind. 

Hvad Faren angaaer, da gjør dens Størrelse kun det desto mere 

til Pligt ikke at styrte sig i den, men vel i Tillid til Gud at vove 

sig i den; vil jeg ogsaa tie, saa bliver der jo Ingen, — Hvad Em- 

bedet angaaer, da er atter her Luxerie. Det Hele er dog kun mig 

p. 254 n.] S.V.VI, S. 309. China osv.] Ktl. Nr. 2036: China, historisch, 

romantisch, malerisch, m. Stahlst, Carlsruhe [1843—44]. "”"Tungsind] sml. 
11.76. 2d Oplag af Enten— Eller] sml. 79.IXA212. Formues-Om- 
stændighed] sml. 78.1X A 375 og Sammenvisninger. en Stilling] sml. 

57.77. det Overordentlige] sml. 56.78. reise] sml. 57.78 

Søren Kierkegaards Papirer. X: 6 
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en Mulighed, en Mulighed, der, saalænge den blot bruges til at 

forstyrre mig i og forhindre mig fra at handle i modsat Retning, 

seer ud som var den Noget. Men naar det blev Alvor med den, 

saa seer jeg nok, at her komme igjen Misligheder: ergo er det 

Udflugter. Det er jo et stort Spørgsmaal, om jeg duer til et Em- 

bede. Og sæt nu jeg fik det og ganske efter Ønske — men jeg 

havde klogt ladet være at handle afgjørende i det meest afgjørende 

Øieblik af mit Liv: hvad saa? Ja, saa vil det strax blive mig en 

Qval, som en Straf over mig, som havde jeg skulket eller stjaalet 

mig til det, bedraget Gud, bedraget ham betræffende den indre 

Sandhed af hele mit Forfatterskab, som jeg lod staae hen i Tve- 

tydighed, for at Fuldendelsen ikke skulde forhindre mig i at faae 

et Embede, eller gjøre mig for store Qvaler. Og hvad hjalp det 

saa mig med Embedet? Og desuden maa erindres, at jeg ved at 

udgive de betænkte to Bøger ingenlunde gjør mig det umuligt at 

faae et Embede, tværtimod i een Forstand vil det maaskee blive 

mig langt lettere, forsaavidt jeg kommer til at staae renere som 

religieus Forfatter. Men sandt nok denne Mulighed er ikke i min 

Forstands Magt, den er først efter at jeg har vovet hvad der efter 

min Forstand vil bidrage til at gjøre det vanskeligt. Altsaa er denne 

Mulighed kun i Guds Haand. Men hvis han saa vil, — og jeg har 

vovet hvad jeg skulde: saa kan jeg ogsaa rolig tage mod det. <Og 

hvad det Ydmyge i at lade være at udgive angaaer, da har det 

ikke stort at betyde, nu da just Udgivelsen vil blive mig bitter 

nok.3 

En anden Bekymring har jeg betræffende ,,Synspunktet for 

min Forfatter-Virksomhed", at jeg paa nogen Maade skulde have 

sagt for meget om mig selv, eller om Gud paa nogen Maade skulde 

vilde, at jeg fortier Noget. Hvad det Første angaaer da har jeg i 

»en Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" udhævet saa afgjø- 

de betænkte to Bøger] nemlig: ,En Cyclus ethisk-religieuse Afhand- 

linger" (se IX B 1-28) og ,,Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed" (med 

»Tre Noter" og ,Den bevæbnede Neutralitet"). Synspunktet for min 
Forfatter-Virksomhed] sml. 78.IX A 293.298. en Cyclus ethisk- 

religieuse Afhandlinger] sml. 79.1X A 338 og Sammenvisninger. 
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rende som muligt, at jeg er uden Myndighed; fremdeles i Bogen 

sagt om mig, at jeg er en Poeniterende, at min hele Forfatter 

Virksomhed er min egen Opdragelse, at jeg er som en Spion i 

højere Tjeneste; endeligen i ,den bevæbnede Neutralitet" saa 

afgjørende som muligt forhindret enhver Misforstaaelse, som var 

jeg en Apostel. Mere kan jeg ikke gjøre, det er de meest afgjørende 

Bestemmelser; desuden kan jeg ved at læse Bogen igjennem 

yderligere passe paa, og er jeg fuld forvisset om, at Gud igjen vil 

passe paa mig, at intet Ord er undsluppet mig som gjorde mig til 

for Meget, da jeg med Gud veed, hvor langt jeg i mit Inderste er 

derfra, og hvor angest for med et saadan eneste Ord at forspilde 

hele mit Livs Betydning. 

Hvad det angaaer, at Gud skulde ønske, at jeg fortiede det 

Vigtigste, da maa bemærkes, at det, der jo egentlig har ledet mig 

ind paa den Tanke, er en Forstands Frygt for, at en saadan Ved- 

gaaen skulde være mig til Hinder i at faae et Embede, samt min 

hele Indesluttethed, der kun er altfor tilbøjelig til Taushed og 

Underfundighed. Men jeg skylder just det Bestaaende, at gjøre 

ordentlig Rede for mig selv, inden jeg tager noget Embede. Min 

hele Anskuelse har i een Forstand været i det Bestaaendes Tje- 

neste, aldeles conservativ, og det er i mine Tanker den største 

Misforstaaelse af det Bestaaende, om det ikke vilde modtage mig 

som Embedsmand. Men paa den anden Side denne Misforstaaelse 

er dog mulig, naar jeg udgiver Skrifterne. Denne Fare bør jeg 

have udsat mig for. 

Saaledes er det da snarere saa, at jeg skylder Gud, mig selv, 

det Bestaaende, min Sag at udgive de betænkte to Skrifter. 

Endeligen kommer her et yderst Afgjørende. 2det Oplag af 

Enten—Eller vil udkomme. Men siden den Tid er jeg traadt i 

Charakteer af religieus Forfatter: hvor turde jeg nu lade den ud- 

uden Myndighed] sml. 56.97. — Se IX B: 10, S. 311.22, S. 321. 
Poeniterende] sml. 56.76. — Se S. V. XIII, S. 519.567. 568. min egen 

Opdragelse] se S.V. XIII, S. 562ff. Spion] sml. 1XA495. — Se S.V.XIII, 

S.571ff. den bevæbnede Neutralitet] sml. 97.1X A: 212.390. Inde- 

sluttethed] sml. 115.1X A 298 og Sammenvisninger. 
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gaae uden en nærmere Forklaring, det var jo ligefrem at vække 

Forargelsen. 

Hvad den Tanke angaaer, jeg bestandig har havt, ved at have 

Skrifter færdige liggende, at sinke min Productivitet: da beholder 

jeg jo alligevel 4 Skrifter liggende. 

Saaledes maa jeg snarere ja i Sandhed takke Gud, at endeligen 

min Åand igjen er strammet til Afgjørelse, det er en Forbarmelse 

af Styrelsen. Jeg var kun altfor meget kommet i Vane med at 

gaae og skubbe Afgjørelsen af mig, at producere men forøvrigt 

holde min Sjel hen med Muligheder: snart den at reise, snart den 

at søge Embede. Under alt Dette gik Tiden hen; og om end min 

Productivitet vedblev, blev jeg dog i en anden Forstand slap. 

Mit Tungsind løfter naturligviis i dette Øjeblik Muligheder, saa 

rædsomme, saa mangfoldige, at jeg hverken kan eller vil optegne 

dem. Mod Sligt kan der dog kun fægtes ved at sige: hold Mund, 

ved at see bort fra dem og see ene hen til Gud. Herunder et over- 

streget Dobbeltkors <Og dog er der Noget i mig, en Anelse, eller 

en anet Troen, som vil dette Skridt saa langt fra at blive, menne- 

skelig talt, min Undergang, gjøre mit fremtidige Liv lettere og 

glædeligere. Ak, ja, meget anstrenget som jeg er, saare bekymret 

som jeg altid har været, lidende i den sidste Tid paa mange Maa- 

der: en Opmuntring kunde jeg, menneskelig talt, behøve; menne- 

skelig talt, mere kan jeg ikke sige, thi det kan godt være at jeg 

har flere Kræfter, naar jeg blot kommer ud. Men Sagen er i Kraft 

af denne Anelse kan jeg sandeligen ikke handle; dersom det derfor 

skeer saaledes, saa vil det ret være en Gave Guds Kjerlighed, og 

i een Henseende komme uventet, thi jeg maa handle i Kraft af 

lige det Modsatte, at Alt sortner om mig, og at jeg dog skal igjen- 

nem.x 

44 
O, i Klogskaben seer det saa tilfredsstillende ud, saadan at 

lade Dag gaae hen efter Dag, uden at komme til Afgjørelse; det 

4 Skrifter liggende] nemlig: ,Sygdommen til Døden" og de tre Af- 

delinger af ,Indøvelse i Christendomf (,, Kommer hid alle I" osv. — ,,Salig Den, 

som ikke forarges paa mig." — ,,Fra Høiheden vil han drage Alle til sig."). 

19 [i 
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lyder saaypperligt, dette ydmyge om ikke at vove for meget. Og saa 

paa den Maade ankommer man uforvarendes i Evigheden, og har 

saa en Evighed til at tære paa, at man lod sig bedrage af Tidens 

Succession, af dette Lidt efter Lidt. Sandeligen, sandeligen det er 

derfor en stor Velgjerning af Gud mod Mennesket, at han dog 

forbarmer sig saaledes over ham, at han strammer ham hans Sjel 

til Afgjørelse. Især gjælder det i Forhold til et saadant privatise- 

rende Menneske, som jeg, hvis Liv slet ingen udvortes Begivenhed 

har, hvor det derfor er desto vanskeligere at komme til Springet. 

+F 
Der er i mig unegteligt et Ønske om at faae Lov til at sidde 

ganske stille og sørge over mine Synder. Mig synes det kunde 

saa let skee, at naar man existerer paa en saa stor Skueplads som 

jeg og i en vis Forstand griber saa meget ind i Livet, at saa det 

med min egen Synd kunde blive mig mindre vigtigt end det er, 

da det jo er det Allervigtigste, uendelig vigtigere end alle mine Be- 

drifter og mine mange Bøger. Men her trøster det mig dog igjen, at 

dette Ønske maaskee mere er en tungsindig Tanke, som egentlig 

slet ikke er Gud saa velbehagelig, thi han vildogikke denneSidden 

og Hængen over Bevidstheden om sin Synd. Og dernæst trøster 

det mig, at min Forfatter Virksomhed for mig er en Poenitentse. 

Saa længe jeg gjorde Lykke som Forfatter saa var det ogsaa 

naturligere, at dette Ønske kom frem; men i al den senere Tid 

har da mit Liv som Forfatter ikke været saa lykkeligt eller glæde- 

ligt, at det nok snarere nu vilde blive en Flugt til Lettere, om jeg 

nu fik Lov til at sidde saadan paa et afsides Sted for mig selv. 

Men i ethvert Tilfælde glemmer jeg ikke, og det vil Gud ogsaa 

nok forhindre, at jeg ikke glemmer: jeg glemmer ikke, idet jeg 

handler afgjørende, først og fremmest at betænke mine egne 

Synder. O, det er saa farligt, naar det menneskelig seer ud som 

formaaede man saa meget, at man da ikke gaaer hen, og hvad 

7$sørge over mine Synder] sml. 74,78. tungsindig Tanke] sml. 
74.77. 
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der er værre end at gaae fra Forstanden, bilder sig ind at have 

noget Fortjenstligt. 

HL 
Mit Tungsind havde dog virkelig faaet altfor frygtelig Over- 

haand over mig. Meget af hvad jeg gyser for, er vel som sædvanligt 

Indbildning, og en stor Deel deraf Følge af, at jeg i saa lang Tid 

ikke har faaet Luft, og derimod lidt i Endelighedens Sorger, som 

jeg ikke er vant dertil. Men hvad enten det nu er Indbildning eller 

ikke: at skulle, idet man skal handle, løfte den Reflexions Søile, 

som jeg, er uhyre anstrengende. 

Alene af den Grund maa der handles, for at frelse Livet, saa 

bringer Gud vel — ja, hvor kan jeg sige vel, nei det er evig vist, 

saa bringer <Gud> det Bedste ud deraf. Dette med Embedet er 

en dvask Mulighed, som blot vil forhindre mig i det Andet. 

+ 
NB. NB. 

NB. 

»Synspunctet for min Forfatter Virksomhed" skal ikke 

udgives, nei, nei! 

1) Og dette er det Afgjørende (alt Det jeg har hittet paa om 

Farer for Udkommet og Levebrød er blæse være): jeg kan 

ikke fremstille mig ganske sand. Selv i det ganske oprindelige 

Manuscript (som jeg dog havde skrevet aldeles uden at tænke 

paa Tryk) har jeg dog ikke kunnet fremhæve hvad der er 

mig Hovedsagen: at jeg er en Poeniterende, og at dette for- 

klarer mig dybest. Men da jeg saa tog Manuscriptet frem for 

at tænke paa at udgive maatte jeg dog gjøre nogle Smaafor- 

andringer, fordi Eftertrykket dog alligevel var lagt for stærkt 

"Tungsind] sml.76.78. Embedet] sml.74.78. ”fSynspunctet osv.] 
sml. 74.79... Udkommet)] sml. 74.94. Levebrød] sml. 77.94. Poeni- 
terende] sml. 76.92, Manuscriptet]) se IX B 54.55.57. 
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til at det kunde udgives. Men kun naar der kan tales lige saa 

stærkt, naar dette kan lyde med ligesaa stærkt (hvad det gjør 

i mit Inderste, naar jeg betænker Sagen for mig selv) xdet om 

Synd og Skyldz kun da kan og vil jeg tale om det Over- 

ordentlige der er eller har været mig betroet. I andet Fald er 

det som tog jeg dog det Overordentlige forfængeligt. 

2) Jeg kan ikke ganske sige at min Forfatter-Virksomhed 

er Opoffrelse. Thi sandt nok jeg har været fra Barn af og saa 

videre ubeskrivelig ulykkelig; men i Forhold dertil erkjender 

jeg jo dog, at den Udvei som Gud fandt med at lade mig blive 

Forfatter har været mig riig, riig paa Nydelse. Jeg er altsaa 

vel offret men min Forfatter-Virksomhed er ikke Opoffrelse, 

det er jo dog det jeg ubetinget helst vilde blive ved at være. 

Altsaa kan jeg heller ikke her blive ganske sand; thi jeg 

kan dog ikke paa Prent tale saaledes om min Qval og Elendig- 

hed — og saa bliver egentligen Nydelsen det Fremtrædende. 

Noget Høitflyvende har der dog ogsaa været ved mig, og 

derfor kunde jeg dog nok mulig bedrage mig selv betræffende 

hvorvidt jeg ikke egentlig foretrak det om saa var at blive 

slaaet ihiel for det at skulle søge en stillere Virksomhed. 

3). Naar jeg saa een Gang har udtalt det Overordentlige 

om mig, om end med al den Reservation jeg har brugt, saa 

staaer jeg deri, det vil blive mig en Plage at leve, naar jeg 

pathetisk bliver anseet for noget Overordentligt, og et frygte- 

ligt Ansvar. 

4). Dette at jeg saaledes ikke kan ganske fremstille mig selv 

betyder at jeg dog væsentligen er Digter — og her skal jeg 

blive. 

det Overordentlige] sml. 74.79. at min Forfatter-Virksomhed er 

Opoffrelse] sml.S.V.XI11,S.519. min Qval og Elendighed] sml.77.79. 

blive slaaet ihiel] sml. 37.94. Digter] sml. 56.94. 
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Men Sagen er denne. Det forrige Aar (da jeg skrev hiin 

Opsats) tog stærkt paa mig, jeg har lidt meget. Dertil kommer 

at Pøbelagtighedens Mishandling har forstyrret mig lidt ved 

mit Incognito, og dette har villet forcere mig til en Umiddel- 

barhed, istedetfor at jeg altid er et Dialectisk, forceret mig ud 

over mig selv. Mit Incognito var: saadan at være Ingenting, 

sær, besynderlig at see til, med tynde Been, en Drivero:s:v:. 

Alt Dette var min egen fri Villie. Nu er Pøbelen blevet oplært 

til Dag ud og Dag ind at gloe derpaa med bestialitet og vrænge 

mig det efter. Det har givet Anledning til, at jeg stundom er 

blevet kied af mit Incognito. Saa risiquerede jeg, at slaae om 

til lige det Modsatte. 

Dette maa ikke skee, og jeg takker Gud for, at det blev 

forebygget, at jeg ikke (hvad der rigtignok bestandig var Noget 

i mig imod) gik hen og udgav: Synspunctet for min Forfatter 

Virksomhed. 

Bogen selv er sand, og er, i mine Tanker, mesterlig. Men 

Sligt kan kun udgives efter min Død. Naar der saa bliver sat 

Lidt til for stærkere at trykke paa det, at jeg er en Poeni- 

terende, paa det om min Synd og Skyld, Lidt til angaaende 

min indre Elendighed: saa er den sand. Men med Tanken 

om Døden maa jeg være forsigtig, at jeg ikke gaaer hen og 

gjør et Skridt i den Tanke at jeg skal døe om et halvt Aar — 

og saa bliver 82 Aar. Nei, Sligt kan man gjøre færdig, lægge i 

sin Pult, forseglet og paaskrevet: at aabne efter min Død. 

Og sæt saa, for at tale ganske menneskeligt, at jeg vovede 

for lidt, eller at jeg kunde have vovet endnu lidt længere. Nu, 

Herre Gud, den Gud i Himlene der er Kjerlighed, min Fader 

udgives efter min Død] ,,Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En 

ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien Af S. Kierkegaard" blev 1859 udgivet, 

åf P, Chr. Kierkegaard. Tanken om Døden] sml. 61.117, 
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i Himlene, som tilgiver mig for Christi Skyld mine Synder: 

han vil vist ogsaa tilgive mig det. Han er jo ingen grusom 

Herre, ingen iversyg Elsker men den kierlige Fader. Til ham 

tør jeg vel sige: jeg drister mig ikke til at vove mere, jeg 

frygter at blive usand, at være Dig for nærgaaende. Jeg vil 

hellere blive i mit Incognito og lade Enhver ansee mig for 

hvad ham behager end pathetisk at blive Nogen det Over- 

ordentlige. Der er dog Ingen, for hvem jeg kan ganske gjøre 

mig forstaaet, thi det som er mig det Afgjørende i min mulige 

Overordentlighed: min Synd og Skyld kan jeg jo ikke saa- 

ledes tale om. 

Saa vil Gud nok gjøre det alt godt for mig. 

Det jeg forøvrigt har skrevet kan meget godt bruges — hvis 

jeg overhovedet skal vedblive at være Forfatter — men saa 

maa jeg have en Digter paa det, en Pseudonym. 

ER: 
af 

Digteren: Johannes de silentio 

udgivet 

af 

-S. Kierkegaard. 

Men netop dette beviser allerbedst, at Synspunctet for min 

Forfatter Virksomhed ikke kan udgives, saa maa det ogsaa 

gjøres til at være af en Trediemand, til: mulig Forklaring af 

Mag. Kierkegaards Forfatter Virksomhed 9: saa er det slet 

ikke den Bog mere. Thi Pointen i den var just mit Personlige. 

Og saa maa jeg reise til Foraaret. 

tilgiver... mine Synder] sml. 12.119. reise) sml, 74.79. 
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Men en Guds Omsorg var det, at jeg engang blev jaget op 

af denne indolente Produceren, hvor jeg producerede og 

producerede (og i een Forstand ypperligt) men aldrig gad 

tænke paa Udgivelse, tildeels ogsaa haabende paa Døden. 

3- 
NB. NB. 

NB. 

[H Det var dog en Styrelse, at jeg ikke kom til at udgive 

»Synspunktet for min Forfatter Virksomhed" i dette Øieblik. 

Hvilken tungsindig Utaalmodighed ogsaa? Den er historisk 

skreven efter en heel mellemliggende Produktivitet, hvilken 

da først maatte udgives, hvis der overhovedet skulde være 

Tale om at udgive den i levende Live. 

Overhovedet bliver det mig tydeligere og tydeligere, at 

naar Tilværelsen selv paatager sig at prædike til Opvækkelse 

som <deny nu gjør, saa tør jeg ikke end yderligere vilde 

skrue op i den Retning, noget saadant Overordentligt er ikke 

mig betroet, og kan neppe betroes noget Menneske. I en blød- 

agtig, forfinet, overdannet Tid der var og burde jeg være til 

Opvækkelse. Nu bør jeg nærme mig mere til det Bestaaende. 

[7 Marginen: Det er sandt, det Religieuse, det Christelige, 

tager sig allerbestemtest ud, naar det i en saa bevæget Tid, 

istedetfor at blive mildt, skruer Prisen endnu engang op. Dette 

er, som jeg andetsteds har viist det, Tilfældet med Christus. 

Men saavidt hverken turde eller har jeg Kræfter til at vove; 

det vilde blive en Formastelse, og min egen Undergang, og 

Følgen deraf Forvirringens Forøgelse.| 

Det at holde op med at være Forfatter, er jo ogsaa en 

Tanke, der har foresvævet mig fra min tidligste Tid; jeg har 

"Synspunktet osv.] sml. 78.84. noget saadant Overordentligt] 
sml. 78.83. 
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oftere sagt, at den Plads var endnu ledig: en Forfatter, der 

vidste at holde op. Jeg havde jo tænkt mig egentligen at holde 

op allerede med Enten—Eller. Men nærmere ved at holde 

op har jeg aldrig været end ved Udgivelsen af christelige 

Taler. Jeg havde solgt Huset og tjent to Tusind derpaa. Da 

tiltalte det mig saa meget: brug dem atreise for. Men jeg duer 

ikke til at reise, og var formodentlig just blevet produktiv, 

som jeg pleier allermeest paa Reiser. Saa blev jeg hjemme, 

havde hele Plagen af Tids-Forvirringen, tabte paa de Penge- 

Papirer, jeg havde kjøbt o:s: v:. Under alt dette blev jeg vel 

ved at være produktiv (og har produceret, hvad jeg uden disse 

Smerter og en vis Melancholie ikke havde formaaet) men blev 

dog mere og mere fortrolig med at sinkes. 

Nu udkommer 2det Oplag af Enten— Eller; men til det vil 

just ,en Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" svare, og 

Udgivelsen svare til det Sving jeg maa gjøre. Hvad jeg har 

færdig bliver liggende. Det er Guld men maa bruges med stor 

Forsigtighed. 

I Marginen til 79: 

[H] Det havde for mig noget eget Gribende, at læse netop idag 

(efter Tour) Luthers Prædiken over Epistelen paa Septuagesima. 

Først berørte det mig: at kun Een naaer Klenodiet; men dog 

stærkere det Næste: at løbe feil af Maalet, hvad Luther saa skjønt 

udvikler strax i Begyndelsen. 

Udgivelsen af christelige Taler] se VIII A602. solgt Huset osv.] 

sml.IXA375.  reise] sml. 78.117. en vis Melancholie] sml. 78.97. 
2det Oplag af Enten—Eller] averteret 1. Gang i Adresseavisen 1849, Nr. 

111 (14. Maj), sammen med ,Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre 

gudelige Taler", — Sml. 74.116. en Cyclus osv.]sml.74.90. Luther. 
udvikler] En christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S. 137 ff. — Sep- 

tuagesima Søndag var i Aaret 1849 d. 4, Febr. — Sml. 47.85. 
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d. 9 Febr. 49. 

Angaaende meget som i denne Journal findes om Forfatter- 

" skabet efr. Journalen NB!" p, 4. <samt p. 126.5 

Få 
Skulde Tiden af sig selv spørge mig: hvo jeg da er? Saa vil 

" jeg svare: at den skal have Lov til at ansee mig for hvad den 

84 

U.D. 

85 

vil; jeg mener at have gjort Adskilligt for at forhindre den i at 

anslaae mig for høit, men mere kan jeg ikke gjøre. Der er Noget, 

der forhindrer mig i at tale ganske uforbeholdent om mig selv, 

og derfor vil jeg heller ikke tale om hvad Overordentligt, der mu- 

ligen kunde være mig betroet; thi saa vilde <dette> blive usandt. 

+ 
[I Marginen med Blyant: NB] 

Forøvrigt kunde ,Bilagene" til ,,Synspunktet" meget godt 

udgives, og for sig selv. De ville da blive meget læste. Over- 

hovedet vil jeg nu og bør jeg mere vende mig ind i Samtiden. 

44 
Slutningen af Luthers Prædiken <hos ham paa Fastelavns 

" Søndag> over 1 Cor. XIII, hvor han dog faaer ud, at Troen er 

8 ournalen osv.] 2: 302 og 421. "hvad Overordentligt...mig 
betroet] sml. 79.92. %',,Bilagene" til ,Synspunktet”] d: ,Tre Noter" 
Og »Den bevæbnede Neutralitet”, — Sml. 79.116. Slutningen af... 
Kjerligheden] En christelig Postille (se til VILA 192). 2. Deel, S. 161. — 

Sml. 80.132. Fastelavns Søndag) i Aaret 1849 d. 18. Febr. 

"MH 
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højere end Kjerligheden, er sophistisk. Overhovedet vil Luther 

altid blot fortolke Kjerlighed om Kjerlighed til Næsten, ret lige 

som det ikke ogsaa var Pligt at elske Gud, Egentligen har Luther 

istedetfor Kjerlighed til Gud sat Troen, og saa kaldet Kjerlighed: 

Kjerlighed til Næsten. 

dt 
Sørgelige Overlegenhed i en vis Forstand! Der er Ingen her 

hjemme der kunde opfatte mig saa vittigt som jeg. Og naar jeg 

saa gjorde det mundtligt til En, der derpaa stjal det og brugte det 

som Angreb mod mig: saa vilde, hvis jeg reclamerede det, hele 

Kjøbstaden finde, at det var ganske i sin Orden. 

4t 
R. Nielsen vil formodentlig nu gjøre furore med hvad han 

væsentligen skylder mig. Det beroer paa, hvorvidt han redelig vil 

erkjende, hvad han skylder mig. Gjør han ikke det, saa vil han 

komme til at glimre. Her ligger Prøven for hans Redelighed. Vi 

ville nu see. 

dt 
» Forførerens Dagbog" maatte gaae forud for at belyse ,,psycho- 

logisk Experiment.” Dette sidste ligger nemlig i Confiniet mellem 

det Interessante og det Religieuse. Var nu Forførerens Dagbog 

ikke gaaet forud, saa havde det vel endt med, at Læseverdenen 

havde fundet det interessant. Nu hjalp Forførerens Dagbog, og 

man fandt det keedeligt — ganske rigtigt; thi det er det Religieuse, 

Dette forklarer ogsaa Frater Taciturnus selv. 

44 
Det jeg lider under er en vis Undseelighed blandet med en vis 

Stolthed. Jeg kan ikke i Forhold til det Endelige gjøre mig Fordeel 

8 R., Nielsen] sml. 52,91. Dette forklarer osv.] S.V.VI, S. 371 f. 
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eller see paa min Fordeel; jeg undseer mig ved at paatale, at man 

bedrager mig, jeg generer mig derved paa det andet Menneskes 

Vegne. Og dog seer <jeg> det meget godt, men det er tillige en 

vis Stolthed, at det egentlig er mig nok, at jeg har seet det. 

+ 
Det om Adler kunde saa dog maaskee udgives særskilt under 

" Titlen: literair Anmeldelse, og her kunde saa det større Forord 

til ,,en Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" bruges. 

44 
R. Nielsen forklarer mig stundom, at han holder den dybeste 

Hemmelighed over sit Forhold til mig ,,det er ham for inderligt 

til at han kan tale deromf., Saa svarer jeg ,det er smukt". O, han 

er paa sin Viis snild. Ja, et erotisk Forhold hvor begge Parter 

sætte lige meget ind, der er Taushed i den Forstand rigtig og 

priselig. Men En, der er Forfatter som R. Nielsen er det, og aaben- 

bart benytter hvad han faaer hos mig i sin Productivitet — saa 

er det jo ganske nemt med denne Taushed. Mon han er saa hildet, 

at han zkke selv mærker dette, eller han skulde mene, at jeg ikke 

mærkede det. Vi ville see. 

dt 

Nei ,,en saadan Extraordinair" er jeg rigtignok ikke. Deels er 

jeg ikke collideret med det Bestaaende, men med det Almeen- 

Menneskelige (en Lidelse som ofte er hændt et ingenium) deels 

er jeg en Poeniterende; og endeligen det Extraordinaire ved mig 

%nDet om Adler] sml. 116: Nr.V af ,,En Cyclus ethisk-religieuse Afhand- 
linger" (se 1X B 5). — Sml. 79,94. det større Forord] se IX B 20-22. 
%1R, Nielsen] sml. 87.92.108. ”?””en saadan Extraordinair] sml. Nr. II 
af ,En Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" (se IX B 2). — Smil. 83.94,112. 
Poeniterende] sml. 78,115, 
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er saa langt som muligt fra at bringe noget Nyt, at jeg lige om- 

vendt just er beregnet paa at bevare det Bestaaende. 

Her seer jeg det nu ogsaa tydeligere, at det er rigtigt opfattet, 

at kun i en indslumret blødagtig Tid skal jeg være eller er jeg 

Bevægelsen, Opvækkelsen (thi jeg er det idealere Bestaaende) 

men i Oprørs-Tider er jeg ganske tydeligt det Conservative. Det 

er ogsaa sandt, hvad R. Nielsen sagde, at Biskop Mynster paa en 

Maade ansaae mig for en Overdrivelse — i Fredstider; men nu 

synes han, at jeg dog passer bedre. 

== 

Det var det Usle og Feige hos Goldschmidt: med det Indtryk 

og den Forestilling han havde af og om mig, hvis der havde været 

mindste Ære i ham og Agtelse for sig selv samt sin egen udtalte 

Dom — saa havde han taget Polemik men valgt et anstændigt 

Sted til at føre den. Saa var han knust; det vidste han nok. Men 

hvilken væmmelig Løgn af ham, at dække sig bag al den Ussel- 

hed — ligeoverfor mig. Men saa er det ogsaa med P. L. Møller. 

Med Navn under i ,,Fædrelandet" svarede han ganske kort og 

ærbødig trods min Artikels Haan mod ham, og hvorfor, fordi det 

var med Navn under og paa anstændigt Sted. Men hvis der var 

det Mindste i Goldschmidt: i Sandhed han er straffet ved den 

Virkning han frembragte. Thi sagde jeg ham jo selv, at det for- 

maaede han at hidse Pøbelen paa mig. Og det gjorde han, og Den 

der gjorde det, var Den, der selv bedst forstod, hvilken rædsom 

Løgn det Hele var, at disse i en vis Forstand aldeles uskyldige 

Mennesker bleve af ham væmmeligt misbrugte til at øve en 

Nederdrægtighed, som han unddrog sig Ansvaret for. 

Dersom der gives en Dom, han er dømt. 

R. Nielsen] sml. 91.110. Mynster] sml. 68.96. 5ml. 46,98. 
Goldschmidt] sml. 69.98. i,Fædrelandet"] sml. VII A 98, S. 42, og se 

Note dertil. 
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+ 

NB. NB 

NB. 

Der maa <nu)> passes nøie paa; der skal svinges. 

Der er for mig tre Muligheder. 1) at træde ligefrem <afgjø- 

rende» op i Virkeligheden i Characteer af det Overordent- 

lige, miskjendende, at jeg dog væsentlig er Digter, at jeg 

væsentlig digterisk (om end ualmindelig ethisk for en Digter 

med Hensyn til at udtrykke, at ville være det Digtede) har 

forholdt mig til det, miskjendende at jeg har havt en tilfældig 

Begunstigelse: Formue. — Dette vilde være usandt af mig, 

og er mig derfor umuligt. 2) At trække Alt tilbage Digterisk i 

mig som Digter og da <personligt> ganske indrette mig i 

Livet som Digter, søge Digter-Fiernheden, for at undgaae 

enhver Anledning til Forvexlingen om jeg nu selv existentielt 

er det Digtede. Deri var der Mening. 3) At søge en Embeds- 

stilling, mit oprindelige Forsæt. 

Men Sagen er, min pecuniaire Bekymring og især i disse 

forvirrede Tider har taget lidt paa mig. Med denne Begun- 

stigelse vilde jeg kunde holde mig paa Spidsen trods al Menne- 

skenes Mishandling og være det Digtede tilnærmelsesviis. 

Men hiin Bekymring har gnavet lidt paa det Dialektiskes 

Spænding i min Aand, og saa har Mishandlingen og alt det 

Væmmelige, jeg døier, gjort mig lidt utaalmodig, saa jeg nær 

var gaaet hen og sagt Noget om mig, (vistnok endnu saa dia- 

lektisk at jeg ikke sagde jeg var, men at jeg havde været det) 

Noget, som vel ikke er usandt, men som jeg religieust har 

anseet for min Pligt at bevare i Selvfornegtelse, og altsaa 

heller ikke consequent kan gjøre det end nok saa skiult 

aabenbart, hvori det ligger. 

det Overordentlige] sml. 92.97. Digter] sml. 78.95. Embeds- 
stilling] sml. 78.116. pecuniaire Bekymring] sml. 78.117. Mis- 

handling] sml. 78.99. 
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||Derfor kan No 2 af en Cyclus ethisk-religieuse Afhand- 

linger (det Almene — den Enkelte — den særlige Enkelte) 

heller ikke gaae ud. Trods alle Exceptioner vil den blive for- 

staaet om mig, og indeholder jo ogsaa Forklaringen af For- 

førerens Dagbog, skiøndt den dog mindst vilde blive forstaaet 

derom, men snarere om, at jeg udsatte mig for Pøbelen.]|| 

H- 

Og saa kan, som oftere sagt, den hele Productivitet, der 

ligger færdig (det værdifuldeste jeg har frembragt) maaskee 

ogsaa blive at benytte, men for Gud i Himlens Skyld saaledes 

at det garanteres, at det bliver digterisk holdt, digterisk Op- 

vækkelse. 

Fr 

dt 
Det er dog underligt, naar jeg tænker derpaa. Dersom jeg 

(fraseet naturligviis den qvalitative Forskjel mellem os) vilde 

sammenligne mit Liv med en Dommers, saa er Forskjellen den, 

at i tidligere Tid kom Dommeren for at dømme Regjeringen. Jeg 

har havt lige omvendt Front. Det har man ikke forstaaet (fundet 

dette underligt af en Privatiserende) jeg har selv neppe forstaaet 

det dybt nok: men nu i 48 og der efter, da viser det sig jo ganske 

tydeligt, at skal Styrelsen nu sende fremtidigen Propheter og 

Dommere saa maa det ene være for at hjælpe Regjeringen, <for 

at> hjælpe til at der dog kan blive regjeret. 

Og hvad har egentlig Mynster gjort i denne Henseende? Ja 

han har siddet og nydt det at være Styrende, at bortgive Embeder 

DES Vs: 

No 2 af en Cyclus] sml. 92.90.97. digterisk] sml. 94.97. ”Myn- 
ster] sml. 92.105. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 7 
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SE 

NBÆNB: 

NB. 

Det meste af al den min Bekymring om at det Producerede 

skulde stille mig selv forkeert mig som det Overordentlige og 

Deslige: er kun Hypochondrie. Hvad ,en Cyclus ethisk- 

religieuse Afhandlinger" angaaer, da har jeg atter seet igjen- 

nem, det er aldeles rigtigt holdt. Den øvrige Productivitet 

har jeg jo lige fra Begyndelsen mærket: digterisk Forsøg — 

uden Myndighed. ,,Den bevæbnede Neutralitet" indeholder 

jo desuden dette saa nøiagtigt som muligt. 

Spørgsmaalet er derfor fra den anden Side: hvorvidt jeg 

overhovedet har Lov til at holde hele denne Productivitet 

tilbage. 

Jeg vilde i een Forstand helst være fri, jeg vilde helst være 

fri for at sætte det ind i Verden, ret som havde jeg intet An- 

svar ved at lade være at sætte det ind. 

at 
Dette fortjener dog maaskee at optegnes. 

Goldschmidt har <(fraseet hans hele Charakteerløshed og 

Usselhed)> aldrig havt Idee men vel Talent. ,, Corsaren" var i den 

Tid han redigerede den aldrig uden Talent, den vil heller ikke 

saaledes blive glemt. 

Nu siger han, som jeg tilfældig saae, etsteds i Nord og Syd 

hvor han forsvarer sin Virksomhed, at han i Betragtning af Par- 

tiernes Usselhed indtog et ironisk Standpunkt over dem. 

det Overordentlige] sml. 94.112. Hypochondrie] sml. 79.98. 
en Cyclus] sml. 94.116. digterisk] sml. 95.100. uden Myndighed] 
sml.74.100. Den bevæbnede Neutralitet] sm1.74.422. Goldschmidt] 
sml. 93.123. Corsaren] sml. 93.123. etsteds i Nord og Syd] Nord og 
Syd. Et Maanedsskrift. Red. og udg. af M. Goldschmidt. 1. Bd. (1. Qvartal 1848), 

S. 223 f. — Sml. VIII A 553. 
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Hermed hænger det saaledes sammen. Skulde ,,Corsaren" 

have Ideer, og om hvorvidt den havde dem beroede paa og blev 

at prøve efter, hvorvidt den havde Dialektik nok til at fastholde 

og personligt Mod til at udtrykke absolut Negativitet. 

Om Sligt havde Goldschmidt ingen Anelse. Corsaren var libe- 

ral, tærskede paa Christian VIII, Embedsmænd o:s: v:, Corsaren 

var en Plante af Oppositionen. Idee har Goldschmidt aldrig havt. 

Da lod jeg længere tilbage i Tiden et lille Vink falde til Gold- 

schmidt, at, fraseet Phænomenets Usædelighed, skulde der <end- 

og> blot være Tale om Idee i det eller i et saadant Foretagende, 

maa det ligeligt rette sig mod Alt, og da ikke være saa dum i vor 

Tid at rette sig mod Regjering. Dette Vink blev meddeelt en 

passant, i al den Fornemhed, som jeg iagttog mod ham. Men jeg 

kjendte min Mand; og havde kun senere den lille Ubehagelighed, 

at han ligefrem havde fortalt Professor Nielsen (i Aarhuus ved 

Realskolen), at jeg havde sagt det. Der svingede han saa, og der 

kom dog lidt Idee i Corsaren. 

[I Marginen: Da han i 48 henvendte sig til Christian VIII, 

tvivler jeg ikke paa, at han har villet benytte dette til sin Fordeel, 

at han jo i den senere Tid ikke havde angrebet ham, men Oppo- 

sitionen. Dog der vilde jeg have lagt ham lidt Hindring i Veien, 

at Christian VIII ikke havde indladt sig med ham.] 

Saa styrede han igjen reent forkeert, sank ned i det ussleste 

Personlighed, angreb private Personligheder o: s:v:.<—og han 

udødeliggjorde mig.» 

Da var ogsaa Øieblikket kommet for mig, til at jeg skulde have 

en ny existentiel Belysning; jeg meente fremdeles at skylde mit 

Fødeland det, og det var Negativitetens Consequents. Thi Nega- 

tiviteten har jeg betragtet som Opdragelses- Middel hen til det 

Positive, jeg vilde have frem: Religieusitet. Men at jeg var beret- 

tiget, den eneste her hjemme, det viste just det Skridt, at jeg, idet 

lod... etlilleVink falde osv.] sml. VIIIA420f. Professor NErset 

9: Knud Chr. Nielsen, f. 1798, fra 1832 (sammen med V.A. Borgen) Bestyrer 

af det v. Westenske Institut i Kbh.; 1839-53 Rektor ved den videnskabelige 

Realskole i Aarhus; titulær Professor 1853, d. 1872. (Sml. Goldschmidt, Livs 

Erindringer og Resultater I, S, 177f,. 371.182,150 fø,), 

7? 
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jeg svingede af fuldendte min Idee ved at vende Negativiteten 

mod mig, Noget, der var skeet enten P.<L.> Møllers Angreb var 

kommet eller ikke; der ligger ogsaa i mine Papirer en lille Artikel, 

der er ældre, og nærmest foranlediget af Udødeliggjørelsen, saa 

meget mere som Goldschmidt nu endog blev farlig, da han ved 

»Jøden" blev Gjenstand for en Art sentimental Medlidenhed ,at 

han som Barn havde lidt meget o: s: v:" 

Min Tanke ved Skridtet var med Hensyn til Goldschmidt denne: 

1) enten maa han, evigt forstaaet, komme til at dømme sig selv 

for evigt, at der slet intet Hold er i ham, at han endog foragter 

sig selv. Det skete. 

2) eller han svarer: nei, en Productivitet som jeg har beundret 

og sagt om at jeg beundrer den, den kan jeg jo ikke, da den jo er 

uforandret, gaae hen og forhaane; jeg holder mig kun til den lille 

Artikel i Fædrelandet. 

3) eller han havde sagt: nei, Magister Kierkegaard angriber 

jeg ikke. 

I dette sidste Tilfælde havde det været min Hensigt at holde 

lidt Dom. Jeg vilde da, for at gjøre Menneskene opmærksomme 

paa, paa hvilken Afgrund de havde svævet, selv viist (men ved 

at angribe fingerede Navne, altsaa aldeles uden Braad, reent 

æsthetisk) hvorledes Sligt burde være holdt, og tillige hvor farligt 

det kunde blive, naar det blev virkelige Personer. 

Derpaa var det min Tanke, at faae Goldschmidt revet bort der- 

fra, anbragt som æsthetisk Journalist paa anstændige Vilkaar i 

anstændigt Blad. Han var et kløgtigt Hoved, den eneste Yngre, 

jeg egentlig har været opmærksom paa. Han kunde saa være 

blevet mig brugbar for det Æsthetiske. 

Dette havde været ham saare gavnligt. Han behøver en saadan 

Indflydelse. Han kan, som det nu viser sig, meget godt hjælpe 

sig igjennem, faae igjen mange Subscribenter o: s: v:; men Idee 

faaer hans Liv aldrig. 

en lille Artikel] VIB192f. lille Artikel i Fædrelandet)S.V. XIII, 

S. 422 ff. — Smil. VII A98.B 1 før. 

11 li 
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Prøven han blev sat paa, blev strengt holdt. Den Dag, eller 

Dagen efter, da Artiklen om P. L. Møller var udkommet, fik han 

fat i mig paa Gaden, aabenbart i den Hensigt, at jeg privat skulde 

sige ham, hvad jeg vilde han skulde gjøre. Det gjorde jeg ikke, 

behandlede ham endog koldt. 

Da saa hele Læsset af Skjeldsord var væltet over mig, mødte 

jeg ham paa Gaden en Dag efter. Han gik mig forbi, jeg kaldte 

ad ham og sagde: Goldschmidt. Han kom saa hen. Derpaa sagde 

jeg til ham han skulde følge med mig. Jeg sagde nu til ham, at han 

dog maaskee havde misforstaaet Alt, hvad jeg hidtil havde fore- 

holdt ham og formanet ham betræffende, at opgive sin Corsar- 

Virksomhed, at han dog maaskee havde levet i den Indbildning, at 

jeg holdt en Slags god Mine med ham, for ikke at udsættes selv 

for hans Angreb. Nu kunde han dog vel see, at det Modsatte var 

Tilfældet. Jeg vilde derfor nu ret alvorligt gjentage, hvad jeg havde 

sagt ham. Det gjorde jeg. Jeg lagde ham det ret alvorligt paa Sinde, 

at han maatte bort fra Corsaren. Det var baade til at lee og til at 

græde over, da han med Taarer i Øinene (som han da, hvad gjerne 

er Tilfældet, med den Sort Mennesker var let bevægelig til at 

faae Taarer i Øjnene) sagde: at De kunde dømme saaledes om 

min hele Færd og ikke sige et Ord om at jeg dog har noget Talent. 

Da jeg havde talt, hilste jeg paa ham, bød ham Farvel, med 

den Godmodighed, som jeg altid har viist mod ham, men ogsaa 

med den Fjernhed, som jeg altid har iagttaget mod ham. 

Siden den Tid har jeg aldrig talt med ham. Sandeligen, det er 

ikke for min Skyld, hvad han har gjort for mig, ikke blot tilgiver 

jeg ham, men det er jeg slet ikke vred over, saa inconsequent er 

jeg ikke. Nei, jeg meente, at skylde Forholdene det. Jeg var endnu 

bestandigt anseet for ,Ironikerenf, holdt jeg efter den Begiven- 

hed gode Miner, saa vilde jeg frygteligt have understøttet ham, 

givet Sanction for at hans Treiben var Ironie. Magelig som jeg 

er, har det ordentlig været en Byrde for mig at skulde spille den 

Vrede. 

Artiklen...udkommet] den 27. Decbr. 1845. mødte jeg ham osv.] 

sml. VII B:18,49.55.VIII A 420, 

1849 
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Han er imidlertid vedblevet i det mindre at copiere mig. Han 

forklarer nu som sagt, at Corsaren var det Negative over Partierne 

— og nu vil han igjen staae over Partierne — positivt. Han læser 

(og jeg har maaskee ikke mange saa ivrige Læsere) at det Nega- 

tive er Gjennemgangen. Saa opfører han den samme Comedie. 

For ham bliver saa ,, Corsaren" det Negative, omtrent ligesom En 

vilde sige at det var <et> Udviklings Moment i hans Liv, at han 

havde været i Forbedringshuset. Mig kan Publikum ikke forstaae; 

men det hører dog om at der skal være endog noget Dybsindigt 

deri — og saa spiller Goldschmidt Comedien efter, og bliver 

populair. Herunder et overkradset Dobbeltkors 

Et Islæt, et Mere fra Styrelsens Side har der for mig været i 

dette som i Alt: jeg har lært ubeskriveligt, er maaskee mere nu 

frelst fra Hypochondrie og mere bestemt christelig paavirket. 

dk 

+ 
.… Jeg er (fraseet den Forskjel at jeg har haft min Frihed) fra 

een Side seet kun deri forskjellig fra en Embedsmand i det Be- 

staaendes Tjeneste, at jeg ikke har oppebaaret Gage og Emolu- 

menter, men givet Penge til og incasseret Forhaanelser; at jeg 

ikke har haft den Betryggethed, Magt, Indflydelse item Leilighed 

til at dovne, som er forbundet med en Embedsstilling, medens 

jeg med en næsten søvnløs Utrættethed har arbeidet, vovet mig 

i Farer og just i det Bestaaendes Interesse — hvilket Alt et høist- 

æret dannet Avis-Publikum har fundet sært: at En vil arbeide 

saa anstrenget, naar det ikke er hans Levebrød, vil arbeide saa 

anstrenget i det Bestaaendes Tjeneste, naar det ikke er hans 

Embede; at En vil arbeide saa anstrenget og saa udsætte sig for 

Forhaanelse, vil fri og uafhængig arbeide saa anstrenget og saa 

ikke engang tilhøre Oppositionen. 

det Negative er Gjennemgangen] sml. S. V. VII, S. 62 fø. Hypo- 

chondrie] sml. 97.100. %9Forhaanelser] sml. 94.107. Levebrød] 

81 76.173; 
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+ 
NB. NB. 

NB. 

Hvad jeg er for en hypoconder Underlighed. Idag tager 

jeg den senere Productivitet frem, for at see, om det da skulde 

være saa, at der var sagt for meget. Og see saa staaer det 

allerede paa den: digterisk uden Myndighed. 

an 
Bonaventura 

Titulus 1 de peccatis 

Cap. VII de acedia citerer af Provbr. 21, d: 

desideria occidunt pigrum. 

i: 

+4- 
.……… I Sammenligning med en Reen- og Skjønskriver som Ma- 

gister M. Hamerich bliver jeg vel kun en Meel- og Grynhandler. 

+ 
Det er snurrigt at læse: ,,det tydske Overhoved-Spørgsmaal" 

man fristes til at sige det Spørgsmaal overhovedet. 

dt: 
Det kunde være snurrigt at give et Theater-Stykke tre Titler 

Den leer bedst som leer sidst 

eller 

100hypoconder] sml. 98.126. digterisk uden Myndighed) sml. 97. 
130.138. ”"TjitulusI..citerer] sc. Diætæ salutis; i Udg. Paris1647(Ktl. Nr. 
435-36: Lugd. 1647) 1. Bd., S. 290: Prou. 21. d (3: Salomo” Ordsprog 21,25). 

102 Magister M. Hamerich] sml. 46 og se Note dertil.  ”FOverhoved- 
Spørgsmaal) se Berl. Tidende 1849, Nr. 40 (15. Febr,). 

101 

U.D. 

102 

103 

U.D. 
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Den leer sidst som leer bedst 

eller 

Wie es euch gefållt 

Lystspil 

eller 

Syngestykke 

eller 

Frugtstykke i 3 Akter. 

Dette er Nonsens, men det er aabenbart, at der i den Retning 

maatte kunne blive en Replik a la Falstaff. Dette Vanvittige Tredie 

eller Frugtstykke er charakteristisk for ham. Saaledes i hans 

Skjeldsord, saaledes i hans Sammenligninger, at naar der allerede 

er opdisked Galskab nok, kommer der endnu Eet, som er aldeles 

Vanvid. Sligt forekommer i Livet. Jeg erindrer fra min Barndom 

af, (det var en af Wahlgreens Drenge, som boede hos Agerskov 

paa 8de Blegdam) at han efter i sin Arrigskab at have udtømt alle 

Skjeldsord mod en anden Dreng tilsidst efter en Pause halvt 

despererende halvt exstatisk udbrød: Din Canariefugl. 

ktr 
NB. NB. 

Hvis jeg tænkte mig, at det pludseligt blev mig forelagt 

offentligt det Spørgsmaal, om jeg er en Christen, og maaskee 

gjort med formentlig stor Høitidelighed for at tvinge mig ud 

af min dialektiske Stilling, og faae mig frem, at jeg kunde 

staae i Spidsen: saa vilde jeg svare: ih, naturligviis jeg er 

Christen som alle andre ere det. Mere kan jeg ikke sige uden 

jo at komme til at bestemme mig som Christen i Modsætning 

til andre Christne. 

Det som har været Udflugten og Skalkeskiulet, at være 

Christen som alle Andre, skal ogsaa blive Satiren. Der vil nok 

Agerskov... Blegdam] i Kbhvns. Vejviser for Aarene 1821-28 findes: 

Chr. Agerskov, Silke- og Klædekræmmer, Blegdamsveien 79. — 13. Febr. 1797 

havde S. K.'s Fader afstaaet sin Handel til M. A. Kierkegaard (se til 58, S. 45) og 
Christen Agerskov (se E. P. I, S. XXIX). 
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være baade Den og Den som mærker min Braad, og som 

gjerne vilde have mig frem foran, thi saa stikker jeg ikke 

mere. Og stillede jeg mig saaledes foran, saa vilde jeg staae 

mig uendelig langt bedre med Menneskene. Mynster vilde 

frygte mig, og gjøre Alt for at vinde mig (istedetfor han nu 

egentlig misbruger den Forestilling han har om min Redelig- 

hed og Opoffrelse, at jeg intet Endeligt vil, og at jeg vil det 

Sande saa uegennyttigt, at jeg i denne Verden aldrig kan blive 

farlig for ham, dertil er han for meget beslægtet med Verdslig- 

heden) Andre vilde beundre og prise mig, og Alt var Herligt. 

Saaledes er det. Det det i Verden altid kommer an paa er at 

glemme Gud, og gjøre de Medlevende til Instantsen. 

aL 

H 
Tag Martensen, det er et Exempel paa dette Mynstersk-Goe- 

thiske at gjøre de Medlevende til Instantsen kun endnu lavere. 

Der vil saa vist ikke et Ord af ham, ikke en Bemærkning gaae 

over til næste Generation, saa lidet som hans Liv har det Mindste 

af Idee, og saa lidet som det i fjerneste Maade udtrykker, at der 

er en Gud til, men vel at der i Kiøbenhavn er en fornemmere 

Verden, med hvem man maa see at staae sig godt for at tilfreds- 

stille Tidens Fordringer. 

Det er et stort Embede han har (— ja, det lader sig forstaae af 

Medlevende); han er Professor, har altsaa Indflydelse paa de 

Studerendes Skjebne og forholder sig derved til mange mange 

Familier som en Betydelighed; han er Hofprædikant, Ridder; det 

Hele er kun een Gang hver 6te Uge, i tre Quarteer, i den pynte- 

ligste Kirke, hvor Kongen og Dronningen kommer; det forholder 

sig til Selskabslivet i Kiøbenhavn, man aftaler at gaae hen og 

høre Martensen, det aftales paa Baller og Maskerader. 

Mynster] sml. 96.106. 106 Mynstersk-Goethiske] sml. 105.114. 
er Professor... Hofprædikant, Ridder] se til VIII A 277, 

1849 

106 
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Saa synes jeg man maatte hellere være Udraaber paa Dyre- 

haugsbakken — det er mere alvorligt end paa den Maade at være 

den Alvorlige som forkynder at Sandheden ikke blev korsfæstet 

(thi det er ikke Christendom) men at Sandheden korsfæstes. 

Det er jo umuligt at bare sig for at lee, hvilket det døg maaskee 

nok er i Forhold til Udraaberen. 

EVE 
Saaledes gaaer det. Jeg stillede Problemet, det Problem som 

forestaaer hele Slægten: Lighed mellem Menneske og Menneske. 

Det stillede jeg exsecutivt i Kiøbenhavn. Det er noget Andet end 

at skrive et Par Ord derom; jeg udtrykte det tilnærmelsesviis 

ved mit Liv. Jeg har i christelig Forstand nivelleret, men ikke 

i oprørsk Forstand mod Magt og Værdighed, som jeg af al Magt 

har hævdet. 

Men see Menneskene kjende ikke det, de selv tale om — og 

jeg bliver offret, og min Brøde skal være at jeg var stolt; jeg som 

med ethvert Offer havde kæmpet for Ligheden. 

Og Følgen. Ja Følgen er ganske simpel, at jeg, hvis jeg ikke 

var saa stærkt religieus paavirket, som jeg er, dog maatte have 

trukket mig tilbage og søgt Omgang — med de Fornemme I: at 

jeg var blevet stolt. 
O, I Daarer! 

4 
At vide, at være dog saa stærkt paavirket, at man har en Fore- 

stilling om, at det Sande kun naaes i Lidelser, at Sandhedens 

Grad er Lidelsens — og saa underhaanden at ville modtage af 

En, Tankerne, Udtrykkene, hvori mit Hjerteblod og min Lidelse 

banker — at ville modtage det underhaanden for saa at udgive 

det for sit Eget. 

107 offret] sml. 99.113. 7 Sml. 91. 
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4 
Visby begyndte idag (Fastelavns-Søndag) omtrent saaledes: 

»Vi skulle tale idag om den Pagt som vi Alle have indgaaet, 

de Fleste af os ogsaa fornyet" — ubegribeligt, at det ikke faldt 

ham ind at føie til: og Alle ogsaa brudt — og derpaa at lægge 

hele Talen om som en Bodsprædiken med Thema: 

Vor Daabspagt. 

+ 

dt 
R. Nielsen har jeg draget til mig fordi jeg religieust ansaae det 

for min Pligt, dog at have eet Menneske, at jeg ikke skulde siges 

ganske at have sprunget den Instants over. 

Gavne mig uendeligt kan han naturligviis ikke; han er for tung, 

for tykhudet, for fordærvet fra Christian VIII Tid. Skal jeg endelig- 

gjøres, kan han naturligviis gavne mig. 

Fjerne ham lidt fra mig har jeg maattet, thi ellers ligger han 

og vrøvler min Sag ud i Form af gemytlig Passiar, min Sag, som 

enten skal strammes ubetinget eller gjemmes i dybeste Taushed. 

+ 

+ 
Forstaae mig til en vis Grad kan R: Nielsen; men han kan ikke 

modstaae sig selv, er fortryllet af alt dette Dybsindige, iler hjem 

tegner det op og meddeler det — istedetfor først at gjøre det til 

Handling i sig. Hans Sandheds- Meddelelse bliver i al Evighed 

ikke Handling. 

+4- 
NB. NB. 

Det er da ganske vist, ,en saadan Extraordinair" som han 

er fremstiliet i No 2 er jeg sandeligen ikke. Jeg er aldrig 

19Fastelavns-Søndag] i Aaret 1849 d. 18. Febr. prædikede Visby (sml. 2 
og se Note dertil) til Højmesse i Frelserens Kirke. Y'R.Nielsen] sml.92.111. 
UIR:Nielsen] sml.110.280. ”?”en saadan Extraordinair] sml. 92 (og se 
Note dertil). 115. 
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collideret med det Bestaaende, har altid været grundconser- 

vativ. Jeg er collideret men som Individ med noget Almeen- 

Menneskeligt, at jeg hævede en Forlovelse. Men dette ved- 

gaaer egentlig ikke noget andet Menneske; det er ikke en 

Collision med det Historiske som et Bestaaende; hvilken 

Collisions Dialektik har det i sig: at bringe noget Nyt. Men 

det har jeg heller aldrig sagt mig at have. Forøvrigt har jeg 

jo gjort Alt for at mit Exempel, min Collision ikke skulde 

blive til Skade for Nogen, som var det noget Stort ikke at 

gifte sig. 

+ 
NB NB. 

I Sandhed kan jeg da sige at jeg har virket i det Bestaaendes 

Tjeneste. 

Og selv om jeg efter den af mig størst mulige tænkte Maale- 

stok drev det til at blive Reformator, jeg er dog i det Bestaa- 

endes Tjeneste; thi,,Mængden" er det jeg anseer for det Onde, 

skulde jeg falde, maatte jeg falde, mod den har jeg og vilde 

jeg tage front, af al Magt understøttende Regjeringen <og Re- 

gjering.> 

Men forsaavidt jeg berører dette Uvæsen <der drives> med 

Levebrød, da er dette atter ikke for at der skulde fratages 

Nogen Eneste ham hans Levebrød, eller for at Nogen skulde 

blive ængstelig og af den Grund nedlægge det. Det jeg strider 

om paa dette Punct (som dog er saare underordnet) er atter 

en Forestilling: om Forestillingen med hvilken man betragter 

sit Levebrød, at man tilstaaer sig selv, at det er en Lettelse 

en Accomodation at have det, men ikke frækt vender For- 

holdet om og gjør ,Levebrødet" til Alvor — og Christus og 

Apostlene til Phantaster. 

U3Reformator] sml. 154.1XA445 og Sammenvisninger. Mængden) sml. 
180.1XA485 og Sammenvisninger. falde|sml.107.117. maatte jeg falde] 
man kunde tilføje: for den Uvæsen...Levebrød]) sml. 99,190. 
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Det er sandeligen sandt hvad jeg sagde til Christian VIII, 

at jeg rigtignok meente at have Fortjenester afdet Bestaaende; 

men det er ogsaa sandt, hvad jeg sagde til ham, at Pointen 

just havde ligget i, at jeg var en Privat. Den Opvækkelse be- 

høvedes og den Opreisning behøvede det Bestaaende i saa- 

danne lurvede Tider, hvor Alt forklares aflave Bevæggrunde, 

og hvor man derfor svækker i een Henseende den dygtige 

Statstjener, fordi <man siger:> han er i Statens lønnede Tje- 

neste. 
Fri 

+ 
Forsaavidt Mynster noget Øieblik ikke erkjender ganske, at jeg 

har været i det Bestaaendes Tjeneste (hvad han dog gjør i sit 

Inderste og saasnart han tænker sig døende) saa er det kun hans 

<verdslige> Herskesyge, der vil være den højeste Magt, og ikke vil 

erkjende (saa længe han lever — thi i Døden gjør han det) et 

Guds-Forhold. 

dt 
NB. NB. 

NB. 

Det er en egen Sag med at udgive end det Mindste, der 

fjernt forklarer det om den Extraordinaire. Thi sandt nok, jeg 

er ikke en saadan, men deraf, men deraf følger ikke, at det 

trods alle Exceptioner vil blive forstaaet om mig. Men hører 

det med til en Extraordinair at skiule det, saa bør jeg heller 

ikke telegraphere i den Retning. 

Min Extraordinairitets ene Sideeratjegeren Poeniterende. 

Det kan jeg nu umuligt fremstille saaledes, at Åccenten ret 

falder derpaa. Thi hvad bryder Verden sig egentlig om Sligt, 

14 Mynster] sml. 106.137. 1$den Extraordinaire] sml. 112.116. 
Poeniterende] sml. 92.138. 
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naar den blot kan faae det Overordeéntlige at gloe paa. Men 

kan jeg ikke sige Å, saa kan jeg heller ikke sige B. 

Vistnok er der noget Veemodigt deri. Mit Liv, min Forfatter- 

Virksomhed vil blive forklaret som håchstens en noget be- 

synderlig Genialitet, ikke slet saa alvorlig og ikke slet saa 

consequent som adskillige Andres Liv. Dybere stikker Ingen 

af de Medlevende. Jeg er den Eneste der kan forklare (thi at 

forklare er her at have gjort Opdagelsen, at have opdaget 

Egne, som ikke saaledes er til for Andre) — ak og jeg tier. 

Det er som hvis En eiede en stor Skat og gjemte den saa 

sikkert, at han kastede Nøglen bort. 

Det der bekymrer mig er om jeg har Lov til det, om denne 

Taushed i Forhold til Gud er tilladelig; om det er tilladeligt 

at lade en Productivitet, hvis Sindrighed skylder ham saa 

uendeligt, lade den staae hen som en Gaade, og for Mange 

som noget sært Noget og hvorfor? fordi Forfatteren deels 

mener dette er Selvfornegtelse, deels mener ikke at kunne 

overtage enhver misforstaaet Virkelighedens Consequents af 

at give Forklaringen. 

dk 
NB. NB. 

NB. 

»En Cyclusethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger" har, naar 

det om Adler udelades (og det maa ubetinget udelades, thi at 

komme i Berøring med ham er altfor galt, og desuden er det 

dog maaskee ogsaa ubilligt at behandle en Medlevende saa- 

ledes blot psychologisk) den Feil, at hvad der (og oprindeligt 

var det jo ogsaa saaledes) som Partier i en heel Undersøgelse 

ikke drager Opmærksomheden paa sig, nu vil drage altfor 

stærkt Opmærksomheden paa sig og derved paa mig. No 3 

Taushed] sml. 74.116. En Cyclus] sml. 94.117, det om Adler] 
sml, 90 og se Note dertil, N2 3)]se1X B 3, | 
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som er et senere Arbeide gjælder det Samme om, hvorvel 

det er oprindelig et selvstændigt Arbeide. 

Men skal foruden det om Adler, No 2 og 3 gaae ud, saa 

bliver en Cyclus slet ikke til at udgive. 

Dertil kommer at der bør accentueres lidt i Retning afandet 

Oplag af Enten — Eller. Altsaa enten som jeg tidligst havde 

tænkt mig, en Qvart med hele den sidste Productivitet eller 

kun en lille bitte Smule, men vel at mærke en correct Mod- 

sætning til Enten— Eller. Dertil ere 3 Noter til min Forfatter 

Virksomhed som beregnede, og det tiltaler mig fortræffeligt. 

Naar jeg nu slet ikke gjør Noget for directe (det vil være 

ved at udgive ,Synspunktet for min Forfatter Virksomhed") 

eller dog indirecte telegrapherende (ved at udgive en Cyclus 

o:s:v:) for at sikkre Total-Opfattelsen af min hele Forfatter- 

Virksomhed: hvad saa? Saa vil Dommen om min Forfatter 

Virksomhed totalt slet ikke blive til; thi til at søge et Total- 

Anlæg i dette Hele, har Ingen Tro nok paa den, eller Tid og 

Duelighed. Dommen vil altsaa blive at jeg saadan har for- 

andret mig lidt i Aarene. 

Saaledes vil det blive. Det er <for> mig det Veemodige. Jeg 

veed da i mit Inderste, at det har et noget andet Sarmmenhæng, 

at der (og især da ved Styrelsens Bistand) er en Totalitet i 

det Hele, og sandeligen noget Andet at sige derom end dette 

Fattige, at Forfatteren saadan blev forandret. 

Dette beholder jeg saa skiult i mit Inderste, hvor jeg tillige 

ogsaa har Modsætning: i hvilken Forstand jeg blev mere 

skyldig end andre Mennesker. 

Disse Proportioner tiltale mig saa ganske. Det er min Sjel 

imod paa nogen Maade at blive anseet pathetisk for eller at 

fremstille mig selv som det Overordentlige. 

andet OplagafEnten—Eller] sml. 79.117. enQvartmedheleden 

sidste Productivitet] sml. 45 (og se Note dertil). 506. 3 Noter] sml.117og 

selXB63. Synspunktet] sml.84.117. skiultimitInderste]sml,115,122, 
det Overordentlige] sml, 115.126, 
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Dette tiltaler mig saa ganske. Det bedste Incognito jeg saa 

nu kan vælge er ganske simplement at gaae over i en Em- 

bedsbestilling. 

Det Fangende ved Productivitetens Totalitet (at den er 

æsthetisk — og saa religieus) vil blive ganske svagt antydet 

ved de 3 Noter. Og forresten naar Noget skal virke fangende, 

saa er det jo dog urigtigt, at forklare hvori det stikker. En 

Fisker vilde jo dog ikke til Fiskene om Lokkemaden sige: 

dette er Lokkemad. Og endeligen selv om alt Andet var i 

Orden betræffende at meddele Noget om Totaliteten: jeg kan 

dog heller ikke faae det accentueret nok, at Styrelsen er 

egentlig den dirigerende Magt, og at jeg paa saa mange Maader 

først forstaaer bag efter. 

Dette er skrevet Fastelavns-Mandag. Ifior paa den Dag 

besluttede jeg, at udgive christelige Taler, iaar tiltaler lige det 

Modsatte mig. 

Jeg ønsker at bringe et Øieblik Mildhed og Venlighed ind 

i mit hele Forhold. Bedre troer jeg ikke det kan naaes end 

ved andet Oplag af Enten— Eller og saa de 3 Noter. I det 

Øieblik hvor jeg dog tænker mig at bryde af, at begynde en 

Polemik, som jeg dog ikke vil indlade mig paa at svare i, en 

Polemik (som er uundgaaelig i Anledning af Nol og No 2 i 

en Cyclus): er ogsaa besynderligt. 

Lad det fra min Side være mildt: vil man have Strid, sande- 

ligen bag ved er jeg vel væbnet. 

++ 
NB. NB. 

NB. 

Det at vove viser sig denne Gang for mig paa en noget 

anden Maade end før. Tidligere har jeg altid holdt paa at ud- 

Embedsbestilling] sml. 94.117, Fastelavns-Mandag)] i Aaret 1849 
d. 19, Febr. (i Aaret 1848 d. 6. Marts). udgive christelige Taler] sml. 79 
og se Note dertil, 
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give hvad jeg havde skrevet, nu gjælder det nok om at holde 

igjen. 

Hvad ,en Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" angaaer 

da er den jo fra en ældre Tid. Den er ogsaa et usædvanligere 

Compositum, fordi det er det oprindelig større Værk, der er 

hugget i Stykker, og Motivet til det Hele (Adler) udeladt, og 

en egen Opsats tilføjet No 3. Jeg kan ikke sætte mig ind i den 

saaledes, at jeg ret har Lyst til at udgive. sOg desuden er 

den jo allerede mere end een Gang før lagt til Side eller 

henlagt.2z 

Hvad ,,Synspunkteto:s:v:" angaaer, da gjælder derom, at 

det aldeles er skrevet i en Tilstand, hvor jeg ikke ventede at 

opleve selv at udgive det. Den er som en Døendes Skrifte- 

maal. Det er vistnok et stort Gode for mig at det er lykkedes 

mig at skrive den, og var jeg, efter en første Bestemmelse, 

reist til Udlandet ifior Foraar, havde jeg vel aldrig oplevet at 

faae noget Saadant skrevet. Dertil maatte ganske anderledes 

Lidelser, og jeg synke end dybere end nogensinde ind i mig 

selv. Den forgangne Sommer har i den Henseende været mig 

af yderste Vigtighed. Forsaavidt var det atter godt, at jeg ikke 

reiste. Jeg har naaeten Productivitet, som jeg ellers ikke havde 

naaet. Men hvad ,,Synspunktet" angaaer, følger deraf ikke at 

det skal udgives. 

2det Oplag af Enten—Eller og de 3 Noter: saaledes tiltaler 

det mig. Det ligger saa ganske for mit Væsen at gjemme det 

Bedste i Inderlighed. Jeg har holdt ud at blive anseet i sin 

Tid for en Skurk, uagtetjeg dognokikkejust varen Skurk: saa 

lad mig ogsaa holde ud som Forfatter at synes en Underlig- 

hed, uagtet jeg dog nok ikke just er det. Men den Gang piinte 

Forholdene ikke saa stærkt paa mig, saa jeg blev fristet 

en Cyclus]sml.116.138. Synspunktet]sml.116.147. enDøendes] 
sml. 78.180. reist] sml. 79.138, 2det Oplag af Enten— Eller og de 3 
Noter] sml. 116.118.147. 

Søren Kierkegaards Papirer. X1. 8 
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til at vise, at jeg dog ikke var det, men maaskee lige det Mod- 

satte. Angaaende min Forfatter Virksomhed, har Forholdene 

piint mere paa mig, og desuden er dette jo i en anden Forstand 

et offentligt Forhold. 

Men jeg maa huske paa, at jeg har faaet een Fare mere, 

een for mig ganske fremmed: en Smule Betryggelse for min 

Fremtid. Jeg antager nu at dette er Grændsen for at vove: at 

man i Tillid til Gud vover sig i den Fare, som man dog har 

Forestilling om Muligheden af at man kan udholde. Saaledes 

har jeg været og er jeg villig til (paa det gamle Vilkaar) at 

vove mig i Kamp med Menneskene, deres Magt, deres Spot 

o:s: vi; thi jeg forstaaer mig selv i Muligheden af ved Guds 

Hjælp at kunne seire. Men den anden Fare kan jeg ikke have 

paa samme Tid. Saa stærk er jeg ikke, her anseer jeg det at 

vove for for mig at være en Dumdristighed. 

Min oprindelige Tanke har det altid været, at bryde min 

Forfatter Virksomhed af, og saa søge en lille Embeds-Stilling. 

Jeg havde haabet, at om jeg end qua Forfatter havde sat 

Penge til og ingen Fordeel høstet, at jeg dog med en Slags 

Ære skulde være gaaet ud deraf. Det er dette der har, hvis 

Noget, forbittret mig lidt, at jeg skal mishandlet gaae ud deraf. 

Det har smertet mig, at min Ophøren som Forfatter skulde 

blive forklaret som Svaghed. Denne Forbittrelse har muligen 

virket paa mig til at<ville> svinge mig et Stadium højere end 

jeg nogensinde havde tænkt mig. Sandt nok, man maa ogsaa 

huske paa, at et Menneske først successive faaer sine Ordre, 

og at der forsaavidt kunde være noget Sandt i, om jeg gik 

videre end jeg oprindelig havde tænkt mig. Men det gjælder 

dog ogsaa om at være sig selv tro. 

Betryggelse for min Fremtid] sml. 94.138, Embeds-Stilling] 

sml, 116.138. mishandlet] sml. 113.120. 
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H+ 
NB. NB. [7 Marginen: 

NB. NB. NB. 

NB.] 

Dette var min Opgave at sætte denne Opvækkelsens 

Gaade: en æsthetisk og en religieus Productivitet i Ligevægt, 

i eet Nu. 

Det er naaet. Selv i Volumen er der Ligevægt. Afsluttende 

Efterskrift er Midtpunctet. 

De 3 Noter svinger det saa blot ind i det Religieuse. 

Det Næste lader sig ikke saaledes utaalmodigt føie til som 

Slutning. Thi her er just dialectisk rigtigt: Slutningen. Det 

Næste vilde være Begyndelsen paa et Nyt. 

dt 
Hvorfor kan man ikke kalde Christus en Martyr? Fordi han 

ikke var et Sandheds-Vidne, men ,,Sandheden",og hans Død ikke 

et Martyrium men Forsoningen. 

+4- 

sb 

Latterens Martyrium er det egentlig jeg har lidt, ja noget Mere 

og Dybere tør jeg sige om mig selv: Jeg er Latterens Martyr; thi 

ikke Enhver der leed om end for en Idee at blive udleet, er derfor 

ganske nøiagtigt Latterens Martyr. Saaledes f. E. naar en slet og 

ret alvorlig Mand for en god Sag lider det, saa har han ikke det 

dybere Forhold til det Martyrium han lider. Men jeg er Latterens 

Martyr, og at blive det, derpaa har mit Liv været lagt an, jeg for- 

staaer mig saa ganske deri, ja det er som forstod jeg nu førstmig 

selv — hvorimod det f. E. falder mig vanskeligt at forstaae mig 

18Selv i Volumen] sml.S.V. XIII, S. 497. De 3 Noter] sml.117.138. 
1%Sandheds-Vidne] sml.11.281. Forsoningen] sml.78.132. "I atte- 
rens Martyrium] sml.117,131. 
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selv i at blive slaaet ihjel, og da endnu vanskeligere at forstaae 

mig selv i at gjøre Lykke i Verden. Nei i Latterens Martyr gjen- 

kjender jeg mig selv. Just for at kunne blive det, er jeg den 

Vittigste af Alle, i eminent Grad i Besiddelse af vis comica, kunde 

selv have repræsenteret Latteren efter en Maalestok som ingen 

Anden, lokkede ogsaa Menneskene paa Glatiis ved bedragende 

at gjøre det, saa just jeg blev Tidens Fordring — denne Over- 

legenhed denne Selvbestemmelse er Criteriet paa det idealere 

Martyrium. Og ganske rigtigt, jeg maa selv commendere Latteren 

til at sigte paa mig (som Ney commenderede Soldaterne, der skjød 

ham). Og Den, der maa udføre Ordren, han vilde med Glæde 

have været min Lieutenant, og det er vist aldrig faldet ham Andet 

ind, end at mig tilkom Pladsen No 1. 

sin 

== 

» Efterskriften" af Anticlimachus kunde godt danne et lille Hele 

" under Titel: 

Climachus og Anticlimachus 

thi Climachus er jo tidligere bekjendt, og Tanken som heri er 

indeholdt (i at sætte disse to sammen) er en ægte dialektisk. 

+ 
Hvad jeg i en tidligere Journal (fra Sommeren 48) oftere har 

udviklet at Reduplikationen og absolut indirecte Meddelelse dog 

i Forholdet mellem Menneske og Menneske er noget Dæmonisk, 

er i een Forstand sandt. Spørgsmaalet er, har et Menneske Lov 

til i den Grad at tage Partie med Gud mod Menneskene, er det 

ikke et Forræderi mod Menneskene og en Nærgaaenhed mod 

Gud. Herom kan Christi Liv Intet oplyse, thi Han var<selv> Gud. 

""Anticlimachus]sml.510.1XA9. ””i entidligere Journal]sml.IXA 
234 og Sammenvisninger. Reduplikationen] sml. 13.648. absolut 
indirecte Meddelelse] sml. 116.124. 

il Hi 
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Men skal et Menneske blive hos Menneskene, saa kommer vi ikke 

længere end til<den> menneskelige Medlidenheds Religieusitet. 

Her som allevegne, seer jeg kun een Udvei: skal En saaledes 

holde sammen med Gud maa det ikke være i et ligefrem Superlativ 

af det at være Menneske, men omvendt gjennem den Elendighed 

at være trykket under det Almene-Menneskelige, sat udenfor det, 

og saaledes, Lidende, nødsaget til som sin eneste Mulighed at 

forholde sig absolut til Gud. 

4: 

+ 
Mit Sidste Ord om Goldschmidt. 

Hvis jeg skulde tale, vilde jeg tale saaledes. Ham har jeg 

Intet at bebreide. Mig selv maa jeg bebreide, at jeg i maaskee 

overdreven Godmodighed og Velvillie gjorde den Uret mod 

mig, at troe for Meget om ham og haabe noget skjult Godt i 

ham, og den Uret mod ham, at bringe ham i den Prøve, at 

det afgjørende maatte blive aabenbart. 

Han var af Alle anseet for Foragtelig; Ingen af dem, jeg 

havde nogen Forbindelse med, omgikkes ham. Det var Dom- 

men, jeg tænkte, man mulig gjorde ham Uret. Han ønskede 

at blive Forfatter, og henvendte sig i den Anledning til mig. 

Jeg gjorde redelig og velvillig Alt for at tilskynde ham, og for 

om muligt at rive ham ud af den Forvildelse og Fortabelse 

med ,Corsaren.” 

Jeg udsatte mig for, at Mangen (hvad faktisk er, hvad Flere 

selv have sagt til mig) opholdt sig over, at jeg vilde hilse eller 

gaae med det Menneske paa Gaden. Jeg udsatte mig for, at 

visse Misundelsens Kredse udspredte den Opinion, at jeg i 

Smug indulgerede Pøbel-Ironien. 

menneskelige Medlidenheds] sml. 72.190. "””Goldschmidt] sml. 
98.186. Corsaren] sml. 98.129. 
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Jeg havde tænkt mig en Mulighed af at indlade mig mere 

med ham. Men før det skete, maatte en Prøve. Om han dog 

i Forhold til det Eneste han havde beundret, og i Forhold til 

hvad han selv havde paa Prent udtalt, havde Mod til agtende 

sig selv, at sige: enten nei, jeg angriber ikke, eller jeg angriber 

den lille Artikel han har skrevet, men da ikke tidligere trykte 

Bøger, jeg selv har beundret og udødeliggjort, og væsentlig 

skylder Overordentlig. 

Han bestod ikke i Prøven. For mig blev det, hvis det skal 

kaldes Straf, Straf for, at jeg var den Eneste her hjemme der 

begik Uret mod Goldschmidt — ved at troe for Meget om 

ham, og ved at haabe, at der dog laae noget Godt skjult 

nederst. 

Et østerlandsk Ordsprog siger: Den, som først roser og 

saa forhaaner det Samme han lyver to Gange. Det var Snaren 

jeg spændte ham — en Overdrivelse, ach ja, jeg kunde jo være 

nøiet med alle de Andres Vished for, at han var en Foragtelig. 

+- 
At ,tie" er i Reflexionen: at kunne tale, nemlig om alt muligt 

Andet; thi ellers er jo det paafaldende og mistænkeligt at En tier, 

og saa er det jo ikke nøiagtigt, ikke absolut Taushed. 

+ 
Men er det dog ikke en Art umenneskelig Grusomhed, eller 

grusom Vellyst (som naar Tyrannen ved kunstige Indretninger 

forvandlede de Martredes Skrig til Musik) for en pyntelig høist- 

æret dannet Forsamling, i en pyntelig Kirke at prædike om hine 

Herlige, der lede for Sandheden o: s: v: — og hele Virkningen 

der frembringes er,atTilhørerne have passeret en behagelig Time, 

Et østerlandsk Ordsprog siger] se VIIA60. "Smil. VIII B:11,1, 12, 
S.58Lin.7. tie)sm1.122.126. "”som naar Tyrannen osv.]seS.V.1,S.3, 
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og Taleren beundres. Er det ikke dyrisk Grusomhed af Tilhørerne 

og Blodpenge, Taleren tjener — han gjør jo Martyrerne i Penge. 

Det var dog det Rigtigste engang at lægge en saadan Tale an — 

Alt var i sin Orden, den behagelige Time var næsten passeret — 

og saa pludselig at falde over dem, ved at vise, hvilken Løgn det 

Hele var. 

Overhovedet maa Opvækkelses-Prædikanter være kloge. ,, De 

Dannede" holde dem kløgtigt borte, saa snart de høre, at det er 

en Saadan; eller komme de, saa væbne de deres Sind med tusind 

Klogskabsregler og Udflugter. Derfor maa man kunne narre dem, 

hvis de skulle faae Styrtebadet. 

Og er da vel Verden (Virkeligheden, hvori Du og jeg lever) nu 

saa fuldkommen, at der ingen Leilighed var for Dig til at lide lidt 

for Sandhed? Men see, det er denne løgnagtige Opfindelse, at det 

at gjøre Alvor af hvad man siger, er en Overdrivelse. 

En stille beskeden tilbagetrukken Landsbyepræst, han kan vel 

ikke godt prædike anderledes, der er ingen Scene for større Af- 

gjørelser. Imidlertid kan han dog passe paa, at ydmyge sig og 

Tilhørerne under det Store, saa det dog bliver lidt mere end en 

behagelig Time. 

Men i Hovedstaden at prædike saaledes, er et Forræderie mod 

Christendommen. 

H+ 
NB. NB. 

NB. 

For de Medlevendes Skyld her hjemme behøver jeg egent- 

lig ikke at oplyse Noget om mig selv i ligefrem Meddelelse. 

Thi de ere ikke egentlig i det Tilfælde at misforstaae mig, det 

er blot deres Uartighed, Trods, Misundelse. 

Sige Noget om mig selv qua Forfatter in toto er mig saa 

vanskeligt, fordi jeg aldrig kan faae Accenten til at falde stærkt 

nok paa Styrelsens Anpart, eller paa min inderligste Opfattelse 

1 oplyse...iligefrem Meddelelse] sml, 124.138. 
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af det Hele: hvilket først kan naaes 9: gjøres, naar jeg er en 

virkelig Afdød. 

Selvfornegtelsens Consequents er det at tie i den Hen- 

seende. 

Det eneste mislige Punct er Forholdet til Gud, om jeg ikke 

skylder ham at tale. Man kan bedrage ved at være en Hykler. 

Men det er jo dog ogsaa et Art Bedrag, det at bestyrke <i>, 

at forhjælpe Menneskene til Opfattelse af En, der anslaaer 

En saa langt som muligt under hvad man er. Dog her ligger 

det Dialektiske, at naar jeg skal sige det Overordentlige om 

mig i Henseende til Evner o:s: v: ja i Henseende til For- 

fatter: saa kan jeg alligevel ikke sige det som for mig selv 

hører absolut med: al min Elendighed, min Synd o:s: vi, 

Men kan jeg ikke det, saa bliver det Overordentlige taget 

forfængeligt, og bliver usandt. 

+ 
I alle de Svar, som Christus giver Fristeren er en mærkelig 

Dobbelthed, idet man forstaaer hver af dem anderledes, naar man 

betænker, at Christus <(den Talende)> selv er Gud. 

En 
Man forbyder Stryg-Svovelstikker — paa Grund af Mis- 

brugen (som nu i Rusland); men at forbyde Pressen paa Grund 

af Misbrugen, falder Ingen paa. Skulde man dog ikke lære 

engang, at Dag-Pressen er et Gode, hvor Misbrugen langt 

overveier Gavnen. 

dk 
Og hvad var saa det Hele her hjemme med Corsaren? Det var 

Publikums Herskesyge — og det var en Jøde der vilde være 

det Overordentlige] sml.116.138. min Elendighed] sml. 100.147. 

128nu i Rusland] se Berl. Tidende 1849, Nr. 40 (15. Febr.). Pressen] sml. 
46.131. "””Corsaren] sml. 123.174. 
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Redskabet; som Fornuftens Gudinde i Frankrig i sin Tid var et 

offentligt Fruentimmer, saaledes troer jeg ogsaa kun en Jøde 

kunde være skikket til dette af alle tvetydigste Tyrannie, endnu 

tvetydigere end en Aagerkarls (hvortil dog Jøder bedst egne sig) 

som siger: jeg har sku ham <og hamy i min Magt — men selv 

bliver sparket ned af Trapperne. Det var Publikums Herskesyge. 

Derfor slap i en vis Forstand dog Alle de taaleligt, som bleve 

angrebne; thi det interesserede slet ikke Publikum at drive Sagen 

til det Yderste, det vilde blot have Lov til at have <lidt> Med- 

lidenhed med dem, skaane dem for Mere o: s: v:, Kun jeg sam- 

lede Publikums Vrede over mig, og hvorfor? fordi — ja ganske 

rigtigt, fordi jeg var den Angribende. 

++ 
Muhamed protesterer af al Magt mod at blive anseet for en 

Digter og Coranen for et Digt; han vil være en Prophet. [/ Mar- 

ginen: cfr. Goethe West-åstlicher Divan. Såmtl. W. 6te B. p. 

33 0: fl.] Jeg protesterer af al Magt mod at blive anseet for en 

Prophet, vil kun være en Digter. 

dt 
(Det at jeg frivilligt udsatte mig for at blive udleet) 

… Noget deri een Henseende fyldte min Sjel dybt med Veemod; 

thi hvad man kalder den simple Classe, den menige Mand i Folket 

har neppe haft og har neppe i Kiøbenhavn Nogen, derchristeligthar 

elsket ham uegennyttigere <end jeg>. Derimod have vi her som 

allevegne Nok, der i Egenskab af Journalister, ville tjene hans 

Spare-Penge — for at bibringe ham falske Begreber, der blot 

kunne gjøre ham ulykkelig og gjøre Forholdet mellem Stand og 

Stand mere forbittret; Nok, der i Egenskab af Agitatorer og Des- 

180 T)igter] sml. 100.138. Goethe...6te B.] Stuttg. u. Tib. 1828 (om 
Udg. se til I C 72), indeholdende: Noten und Abhandlungen zu besserem Ver- 

ståndniss des West-åstlichen Divans. 13lblive udleet] sml. 120.138. 
Journalister] sml, 128,189. 
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lige ville benytte hans Numerus for saa at hjælpe ham til at blive 

skudt ned, idet man fra højere Steder tager et forkeert viie og 

siger: <det er> den simple Classe der er demoraliseret, den maa 

skydes ned. Nei, Nei, Nei Ulykken stikker i Bourgeoisiet, og skal 

der være Tale om at skyde Nogen ned, da Journalisterne for den 

Maade, paa hvilken de have villet benytte og profitere af den 

simple Classe. Gud i Himlen veed Blodtørst er min Sjel fremmed, 

og Forestillingen om et Ansvar for Gud troer jeg ogsaa jeg har 

frygtelig: men dog, dog, jeg vilde i Guds Navn paatage mig det 

Ansvar at kommandere: fyr, naar jeg først med den ængsteligste 

Samvittigheds Omsorg havde forvisset mig om, at der foran 

Gevær-Piberne ikke var eet eneste andet Menneske, ja ikke eet 

eneste andet levende Væsen end — Journalister. Dette er sagt 

om Standen. Der har, og dog vel efter en ganske anden Maalestok, 

været agtværdige og fortræffelige Fyrster og Geistlige — dog har 

det til sin Tid og med en vis Sandhed hedt — altsaa om hele 

Standen — det Onde kommer fra Fyrsterne, fra Geistligheden. 

+ 

nest: 
"pr 

Hvad det med Samtidigheden med Christus angaaer, da 

maa der dog gjøres een Bemærkning ved det at gjøre den til 

Maalestokken for det at være Christen. 

Det som jeg i forskjellige Skrifter har udviklet om Sam- 

tidigheden, at den er Maalestokken, er digterisk, historisk, 

ethisk absolut sandt, har saaledes sin Gyldighed, og forsaavidt 

ogsaa sin Gyldighed med Hensyn til Christus som historisk 

virkelig Person. 

Men Christus er tillige det Dogmatiske. Her er Forskiellen. 

Hans Død er jo Forsoningen. 

122 Forsoningen] sml. 119.134. 
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Her slaaer Kategorien qvalitativt om. Af et Sandhedsvidnes 

Død skal jeg lære som han at ville døe for Sandheden «<at 

ville ligne ham>. Men dette kan jeg ikke ville saaledes i For- 

hold til Christi Død. Thi Christi Død er ikke Opgaven til 

Efterligning men er Forsoningen. — Christus tør jeg heller 

ikke betragte, opfatte som en blot historisk Person. Idet jeg 

betænker hans Liv hans Død — betænker jeg, eller har jeg 

at betænke at jeg er Synderen. 

Der maa ogsaa siges, at det dog i een Forstand er blevet 

ettere for Menneskene at blive og være Christne efter Christi 

Død end samtidigen. Hans Forsonings Død maa jo dog an- 

slaaes som et Middel dertil. Desuden mens Han levede, havde 

Han selv den Opgave at udtrykke Forbilledet, og at tvinge 

Sandhedens Priis, indtil at de sloge Ham ihiel. Men efter sin 

Død kan han tillige hjælpe den Christne. 

Altsaa det er ikke saadan udenvidere med at Christus er 

Forbilledet, og at jeg blot har at ville ligne ham. For det Før- 

ste behøver jeg jo Hans Hjælp for at kunne ligne Ham, og 

for det andet forsaavidt han er Slægtens Frelser og Forsøner 

kan jeg jo ikke ligne ham. 

Middelalderens Opfattelse af Christus som Forbilledet, 

dens skiønne Iver for at ligne Ham: er Ynglingen, der strax 

vil gribe til. 

Men jo ældre man bliver desto dybere bliver den qvalita- 

tive Forskiel mellem Idealet og Mennesket, som vil ligne det. 

Derfor bekæmpede Luther egentlig det med altfor ivrigt og 

glødende at ville gjøre Christus blot til Forbilledet — og desto 

stærkere træder det nu frem, at Forbilledet tillige er noget 

Andet: er Forsoneren, hvem vi ikke kunne ligne, som blot 

kan hjælpe os. Tilsidst urgerede man dette saa stærkt, at det, 

at Han er Forbilledet næsten svandt hen som noget altfor 

Ophøiet. Dette maa dog ikke gjøres. 

&iuther] sml. 85.154. 
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Sandt er det, Christendommen skal fremstilles saaledes 

(heri ligger Forargelsens Mulighed) at hvis det ikke er Syn- 

dens Bevidsthed, der driver et Menneske, saa maa et Menne- 

ske være gal, at indlade sig med Christendommen. Der skal 

gjøres en Ende paa al denne kielne Sludder om at Chri- 

stendom tilfredsstiller de dybeste Længsler o: s: v:. Nei kun 

»den ængstede Samvittigheds Kamp og Nød" kan hjælpe En til 

at vove at ville have med Christendommen at gjøre, ellers er 

den og skal den være til Forargelse. 

4 

NR; 
I Forhold til et blot menneskeligt Forbillede gjælder det — 

og her kan jo ikke være Tale om Tilbedelse —: der er ingen 

Tid til at beundre, rask fat paa Årbeidet med at ville ligne det. 

Dette er just ethisk det Sande, Beundring er mistænkelig som 

en Udflugt. I Forhold til Christus kan dette dog ikke være 

Tilfældet. Her sees atter (hvad jeg saa ofte oplyste i afslut- 

tende Efterskrift) at det christelig-religieuse er en egen 

Sphære, hvor de æsthetiske Forhold komme igjen men para- 

doxt, som høiere end de ethiske, hvilket ellers jo er omvendt. 

Æsthetisk er (blot taget her Forholdet til et menneskeligt For- 

billede) Beundring det Højeste; dette. med at ville ligne har 

æsthetisk intetsteds hjemme. Saa kommer det Ethiske og 

siger: jo just det at ville efterligne er det Afgjørende, Be- 

undring har intetsteds hjemme, eller er Udflugt. Saa kommer 

det Paradoxe-Forbillede (Gud-Mennesket). Her kommer det 

æsthetiske paradox igjen. Dersom jeg her ethisk vil gribe 

udenvidere til, saa tager jeg dette Forbillede forfængeligt. Her 

gjælder det først og fremmest Tilbedelsen — og kun igjennem 
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Tilbedelse kan der være Tale om at ville ligne. Her maa [i 

Marginen: desuden Forbilledet selv hjælpe Den, der skal 

ligne det. Og i een Henseende kan da Ingen ligne det, ja end 

ikke falde paa at ville ligne det (det vilde være Blasphemie) 

forsaavidt Forbilledet er Forsoneren og Forsoningen.] 

44 
Et Blad fjærnet af Journalen 

tiet 
Saaledes skilles Mennesket og Idealet fra hinanden. Det at 

være istand til at kunne leve for en Idee, at kunne anvende 

al sin Dags Tid derpaa, er dog nærmere ved at forholde sig 

til Idealet — skiøndt naturligviis naar Idealet er Christus den 

uendelig qvalitative Forskjel er mellem Ham og den der kom 

Ham nærmest. 

Men nu de Mennesker, den større Mængde af Mennesker, 

som maa anvende deres meeste Tid paa at fortjene Livets 

Ophold, i underordnet Gjerning: i Forholdet til dem vilde 

det dog være en Grusomhed at skrue dem Prisen op. Her 

bør jo dog menneskelig tilveiebringes en Trøsten og en Mild- 

heden, netop fordi det i saadanne Mennesker kan være deres 

Bekymring og denne sand i dem, at det just smerter dem ikke 

at kunne leve for noget Høiere. 

Sandeligen, sandeligen det har jeg ogsaa altid følt og er- 

kjendt; det har altid ubeskriveligt begeistret mig, at det er 

<for> Gud lige saa vigtigt at være Tjenestepige, naar man er 

det, som at være det eminenteste Genie. Deraf ogsaa min 

næsten overdrevne Sympathie for den simple Classe, den 

menige Mand. Og derfor kan det være mig tungt og veemodigt, 

Forsoningen] sml. 132.443. 
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at man har lært dem at lee af mig o: at berøve sig Den, som 

her hjemme elskede dem oprigtigst. 

Nei paa den dannede og velhavende Classe, de om ikke 

fornemme saa dog det fornemme Bourgeoisie: der skal der 

sigtes, der skal Prisen skrues op i Salonen. 

dt 
Situation 

En Theolog, men ikke ansat. Han har gjennem en Række 

Aar arbeidet saaledes, at han har naaet en Berømthed, som 

ubetinget vil sikkre ham, at Alt vil storme i Kirke for at høre 

ham, især alt Fornemt aq: s: v:. 

Han«laderyavertere, at han vil prædike, vælger dertil den 

fornemste og pragtfuldeste Kirke i Landets Hovedstad. 

Alt er i Kirke Kongen og Dronningen inclusive. 

Han bestiger Prædikestolen holder en Bøn; oplæser sin 

Text om at Christus uddrev dem som kiøbsloge i Templet. 

Umiddelbart derpaa begynder han saaledes. 

Saa være da Ordet udsagt, det Ord jeg har at sige i Verden, 

og til hvilket jeg har forberedet mig i mit hele Liv, saa være 

Ordet udtalt: at prædike Christendom i denne Omgivelse er 

ikke Christendom, om det var nok saa christeligt, det er ikke 

Christendom; Christendom kan kun prædikes i Virkelig- 

heden. Og hermed forvandler jeg dette Huus til Virkelighed. 

Jeg er nu i Eders Magt, jeg et eenligt Menneske, men nu vil 

jeg tale — og saa er det Virkelighed. Jeg vil tale om at Chri- 

stendom kun kan prædikes i Virkeligheden. 

Angreb paa hele den pyntelige Kirke, og paa den pyntelige 

Menighed. Christus var ikke en pyntelig Mand, der i en pynte- 

lig Kirke, for en pyntelig Forsamling prædikede om at Sand- 

heden lider — det var virkeligt, at der blev spyttet paa ham. 

19 Fi 
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Der reiser sig nu et Oprør i hele Kirken, man raaber: ned 

med ham, ud af Kirken. Men han opløfter en Torden- Røst, 

som døver Alt — og siger: see nu er det rigtigt, nu prædiker 

jeg Christendom. Havde man anet denne min Hensigt, saa 

havde man forhindret mig i at bestige dette Sted, eller Alle 

vare blevne hjemme. Men nu staaer jeg her, nu taler jeg, og 

jeg gjør Eder for Gud ansvarlige at høre mig, thi Sandhed er 

det, jeg taler. 

See det var en Opvækkelse. 

+ 
Afladets <og Desliges> Oprindelse — dets Udartelse er jo 

noget Andet — var dog som Alt i Middelalderen: Barnlighedens 

Misforstaaelse. Naar man læste den og den Bøn saa tidt saa fik 

man saa og saa tidt Aflad. (f. E. cfr. Liguori Betrachtungen und 

Gebetbuch Aachen 1840. p. 599. note.) Men gjorde min Fader 

ikke lige saa med mig, da jeg var Barn, han lovede mig 1 rd for 

at læse en af Mynsters Prædikener høit for ham, og 4 rd, hvis jeg 

vilde skrive den Prædiken op, som jeg havde hørt i Kirken. Jeg 

gjorde det rigtignok ikke; jeg erindrer endogsaa, at jeg foreholdt 

ham det urigtige i, at ville lokke mig paa den Maade, fordi han 

vidste jeg vilde gjerne have Penge. Men Feilen laae dog egentlig 

ikke hos Fader, snarere hos mig, at jeg aldrig har været Barn. I 

Forhold til et Barn, som joikke har bedre Forstand paa det Høieste, 

er det jo slet ikke urigtigt; man regner paa at Barnet paa den 

Maade efterhaanden skal komme i de højere Forestillingers Magt, 

og at det saa selv i en senere Tid skal have Leilighed til i dybere 

Forstand at tilegne sig dem. mM 

Sl jguori... Gebetbuch] 92: Vollståndiges Betrachtungs- und Gebet- 
Buch vom heiligen Alphons von Liguori (Ktl. Nr. 264). Mynsters Prædi- 

kener] sml. 114.167. 
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NB. NB 
NB. NB 

NB. 

Sandt nok det har bestandigt været min oprindelige Tanke 

at søge et lille Embede paa Landet. Men den Gang tænkte 

jeg mig det jo egentlig i Modsætning til som Forfatter, trods 

mine Anstrengelser, at have gjort Lykke i Verden. Nu er 

Forholdet ikke ganske saaledes, mit Vilkaar saa utaknemligt, 

at det just for en Poeniterende kan være indtil videre at blive 

paa Stedet. Ja menneskelig talt hvis jeg skulde raade mig selv, 

saa vilde jeg opgive det; thi den Slægt, jeg lever med, er dog 

elendig, naar en Forfatter med min Dygtighed og mine Op- 

offrelser skal behandles saaledes. Det har for mig aldeles 

ingen Interesse at stride med dem, thi der er jo neppe Een 

som jeg egentlig kan sige har Competence til at bedømme 

mig. Men christeligt har jeg jo blot med Lydigheden mod Gud 

at gjøre. 

Det er ogsaa sandt, at jeg bestandig har sagt, at den Plads 

var ledig: en Forfatter der vidste at holde op. Rigtigt. Men til 

den Tanke: Forsøg til at indføre Christendommen i Christen- 

heden, dette dog digterisk og uden Myndighed (at jeg nemlig 

ikke gjør mig selv til Missionairen), saa langt burde jeg gaae. 

Det er jo ogsaa udført. Men Ulykken er, det væmmer mig at 

skulde sige et Ord mere til den Slægt, <et Ord, der vil blot 

koste mig nye Opoffrelser, og udsætte mig for ny Væmmelig- 

hed> Og naar det ligger trykt, kan det lige saa godt ligge til 

efter min Død. Men christeligt er kun Tale om Lydighed. 

Havde det Noget at betyde med den Art Væmmelse, saa 

havde Christus aldrig lukket sin Mund op. 

18et lille Embede] sml. 117.141. at det] d: at Vilkaaret Poenite- 
rende] sml. 115.156. Opoffrelser] sml. 131.150. Lydigheden]) sml. 
72.200. Forsøg...iChristenheden)sml. 56.147. digterisk og uden 
Myndighed]sml.100.130.141,162. Missionairen] sml. 1X B 63,6 S. 362 
og Sammenvisninger, 

ii 



Det der er mig noget vanskeligt: er om det er mere ydmy- 

gende at sige ligefrem jeg har ikke mere Raad til at være 

Forfatter og tage nu dette Endelighedens Tryk, eller at ud- 

sætte mig for Alt hvad videre kan følge, naar jeg udgiver 

Noget, og da vel at mærke ikke gjør mig selv til det Over- 

ordentlige, der faaer nogle Tilhængere. 

Endeligen maa der huskes een Ting. At dette med min 

oprindelige Tanke dog maa underkastes en vis Control. Thi 

hvor ofte har jeg ikke sagt dette, at et Orlogskib først faaer 

sin Ordre paa Dybet, og at det jo derfor godt kan være i sin 

Orden, at jeg kommer til at gaae videre <qua Forfatter> end 

jeg oprindelig havde tænkt mig, især da jeg jo er blevet For- 

fatter i ganske anden Forstand; thi oprindeligen tænkte jeg 

mig jo det at være Forfatter dog som en Udflugt fra, et Midler- 

tidigt i Forhold til det at gaae paa Landet som Præst. Men er 

ikke her allerede min Stilling væsentlig forandret, at jeg qua 

Forfatter er kommet til at virke for det Religieuse. Først vilde 

jeg have ophørt umiddelbart efter Enten— Eller. Det var 

egentlig den oprindelige Tanke. Men Productiviteten greb 

mig. Saa vilde jeg have ophørt ved afsluttende Efterskrift. 

Men hvad skeer, saa vikles jeg ind i al Pøbel-Forfølgelsen, 

og just det gjorde, at jeg blev paa Pletten. Nu, sagde jeg til mig 

selv, nu kan der jo ikke være Tale om at forlade et glimrende 

Vilkaar, nei nu er Situationen for en Poeniterende. Saa vilde 

jeg endt ved christelige Taler og reist, men kom ikke til at 

reise — og har i 48 naaet min rigeste Productivitet. Saaledes 

har Styrelsen selv holdt mig i Selerne. Jeg vil spørge mig 

selv: troer Du, at Du paa en Præstegaard havde været istand 

til at skrive saadanne 3 religieuse Skrifter som de 3 efter 

afsluttende Efterskrift. Og jeg maa svare Nei! Det var Virkelig- 

ikke mere Raad] sml. 117.141. det Overordentlige] sml. 126.139. 
reist] sml. 117.147. 3 religieuse Skrifter] 2: ,Opbyggelige Taler i for- 

skjellig Aand", , Kjerlighedens Gjerninger" og ,Christelige Taler", 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 9 
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hedens Spænding der satte en ny Streng paa mit Instrument, 

tvang mig til at rykke endnu mere ud med Sproget. Og saa- 

ledes atter i 48. 

Forøvrigt er nu kun Talen om at udgive: et Par ethisk-reli- 

gieuse Smaa-Afhandlinger — og 3 venskabelige Noter. Men 

som sagt, jeg er blevet ækel ved at skulle henvende min Tale 

til en saadan Samtid, mod hvem, menneskelig talt, det ene 

rigtige var: at tie. 

Reise maa jeg til Foraaret. 

Ht 

NB 

»Det om ,den Enkelte" forekommer i ethvert af de pseudo- 

nyme Skrifter" — ja, ganske vist, blandt andet ogsaa saaledes: 

derom er det jo at Pseudonymerne dreie sig at udregne: det 

Almene, den Enkelte, den særlige Enkelte, sUndtagelsenz at 

udfinde den særlige Enkelte i hans Liden og i hans Overordent- 

lighed. 

Saaledes stillede allerede Assessoren i Enten—Eller det med 

Hensyn til Exceptionen fra at gifte sig. 

Saa kom Frygt og Bæven — Gjentagelsen; det psychologiske 

Experiment: alt Commentarer til den Categorie: den Enkelte. 

Men desuden gjøre Pseudonymerne ogsaa selv som Bøger i 

Forhold til en Læse-Verden Categorien den Enkelte gjeldende. 

NB 

Til min Forfatter-Virksomheds Begynden indeholdes indirecte 

Oplysning i et Tilsvarende: den Afhandling <de dialektiske For- 

et Par ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger] der tænkes formentlig 

paa Nr. II, III og VI af ,En Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" (se IX B 2, 

3 og 6). — Sml. 117.140.149. 3 venskabelige Noter] sml. 118.152. — 

Se-1X.B.58. …tie].sml..126..160,… 7 Tet. SkrifterS]-smls SKR 
S. 601 Lin, 6-8. den Enkelte] sml.64.146. Overordentlighed] sml. 
138.147. ""denAfhandling...særlige Enkelte] 2: Nr. II af ,En Cyclus 
ethisk-religieuse Afhandlinger", — Sml. 138, 
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hold> det Almene, den Enkelte, den særlige Enkelte. Til det senere 

Sving findes indirecte Oplysning i den Afhandling: Har et Menne- 

ske Lov til at lade sig slaae ihjel for Sandheden. 

NB. NB. 

Hvor veemodigt, at jeg dog ogsaa blev for meget en Digter. 

Med den Hjælp at have Formue, kunde jeg, med Guds Bistand 

have holdt ud at holde mig som en ethisk Figur qua Forfatter; uden 

den Hjælp bliver jeg for tung, og synker i den Modsigelse, at mit 

Liv dog ikke udtrykker hvad jeg siger — jeg faaer et Levebrød 

— ak og et Sandsebedrag. <Det forstaaer sig, Modsigelsen vil jo 

ogsaa være undgaaet, thi saa ophører jeg at være Forfatter.3 

Dog synes jeg, at jeg skylder mig selv den Bemærkning: at 

min Opgave jo dog heller ikke har været som den ellers er for 

en reen ethisk Figur. Et saadant har ikke Arbeidet med at pro- 

ducere, end sige en saa uhyre Productivitet. 

+ 
O, hvad er der dog i denne Verden at gjøre for Sandhed! At 

jeg vovede en personlig Existeren i Forhold til en Forfatter-Virk- 

somhed, vovede at gjøre Virkeligheden til Skuepladsen, at leve 

paa Gaden — det blev anseet for Forfængelighed! Ak, og kun 

jeg forstod, at det var Sandhedens Tjeneste, item at det var 

Veien til at svække Indtrykket af mig, Veien til at tjene Sand- 

heden ved at tage Sandsebedrag bort. Og naar <jeg>» saa trækker 

mig tilbage bliver seet sjeldnere — da vil jeg tiltage i Ære og 

Anseelse. Gud i Himlene, og hvorfor, naturligviis fordi jeg nu 

ikke længer saa anstrenget tjener Sandheden, men et Sandse- 

bedrag kom til Hjælp. Ak, Ak over dette Liv! 

den Afhandling... for Sandheden] 9: Nr. III af ,En Cyclus ethisk- 

religieuse Afhandlinger". — Sml. 138.149. MlDigter] sml. 138,156, 
Formue] sml. 138.145. Levebrød] sml, 138,145, 
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HH 
Text til en Fredags Prædiken kunde blive de Ord i Phillipen- 

serne: 

»det at leve er mig Christus"; men ikke mere, ikke det Næste, 

det at døe Vinding. 

44 
l evangelisk Psalmebog N05,v.6.<(Tedeum laudamus).>staaer: 

Propheterne kundgjorde Dig, 

Apostlene forkyndte Dig, 

Og Martyrskaren priste Dig 

I Dødens Stund højtidelig 

disse Ord kunde blive et Thema til om de forskjellige Maader at 

forkynde Ordet paa. 

Hr 
NB. NB. 

Bestandigt har jeg tænkt mig det som Øieblikket til at holde 

op at være Forfatter: naar jeg ikke mere kunde være uden Be- 

kymring for mit Udkomme. Det var under hele min Forfatter 

Virksomhed min Tanke at gaae paa Landet som Præst — men 

det var den Gang egentlig i Modsætning til hvad Glimrende der 

kunde være ved min Existeren som Forfatter — og da gjorde jeg 

det ikke. Nu er Sagen noget anderledes, fordi jeg er kommet ind 

i dette stridende Forhold med en Samtid, nu kunde det synes at 

være som en Lindring, eller som at forlade det Vanskeligere for at 

gaae til det Lettere. 

Tale med noget andet Menneske kan ikke hjælpe, thi i samme 

Øieblik faaer jeg strax et Skub i Retning af ikke at holde ud 

længere men gribe det Visse. Hvorledes ethvert Menneske vil 

tale veed jeg forud. Jeg maa derfor holde ud at holde mig til Gud; 

43Fredags Prædiken] sml.29.428. i Phillipenserne] 1,21.—Sml. III 
C1. "evangelisk... v.6.] Evangelisk-christelig Psalmebog, til Brug ved Kirke- 
og Huus-Andagt (Kbh. 1845. — Ktl. Nr. 197),S.4. "Bekymring for mit 
Udkomme] sml. 141.147. paa Landet som Præst] sml. 141.147. 
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enhver Consuleren af en Anden: saa er jeg strax bestemmet i 

Retning af Endeliggjørelse. Istedetfor at opmuntre mig til at holde 

længere ud, vil han maaskee beundre mig, at jeg har holdt saa 

længe ud, og saa af al Magt tilskynde mig til ikke at holde læn- 

gere ud. 

+ 
NB. 

Til at forstaae min Forfatter-Virksomheds Totalitet, maieutiske 

Hensigt o:s: v: hører ogsaa at forstaae min Forfatter-Personlig- 

heds Existeren, hvad jeg qua Forfatter ved personlig Existeren 

har gjort for at understøtte den, belyse den, skjule den, give den 

Retningen o: s: v: Noget, der er vidtløftigere <end)> og lige saa 

interessant som hele Forfatter-Virksomheden. Og saaledes fører 

i en idealere Forstand det Hele tilbage paa ,den Enkelte", der 

ikke i empirisk Forstand er mig men er Forfatteren. 

At Socrates hørte med til hans Lære, at hans Lære endte i 

ham, at han selv var sin Lære, kunstnerisk var i Virkelighedens 

Omgivelse det han lærte: det har man da lært at ramse udenad, 

thi forstaaet det har man neppe. Selv Systematikerne tale saa- 

ledes om Socrates. Men nu skulde Alt være objektiv. Og naar En 

maieutisk brugte sin Person saa meente man det varala Andersen. 

Alt Dette hørte med for at belyse min Stilling i Udviklingen. 

Man troer Objektiviteten er højere end Subjektiviteten det er lige 

omvendt. Dette vil sige, en Objektivitet som er i en tilsvarende 

Subjektivitet dette er det Finale. Systemet var et umenneskeligt 

Noget, til hvilket intet Menneske som auctor og exsecutor kunde 

svare. 44 

NB. NB 

NB. 

At lade andet Oplag af Enten— Eller gaae ud ganske uden 

noget Ledsagende, gaaer dog egentlig ikke an. Der maa dog 

46 gen Enkelte] sml. 139.168. "andet OplagafEnten— Eller] sml. 

117.192. 
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falde en Accent paa, at jeg er enig med mig selv om, at være 

religieus Forfatter. 

Sandt nok, idet jeg søger en geistlig Ansættelse, falder 

Accenten jo ogsaa herpaa. Men det kan jo forklares som 

noget Senere. 

Har jeg da Lov til, (deels i Bekymring for at komme til at 

sige for Meget om mig, deels vel ogsaa af Ulyst til at udsætte 

mig for mulige Ubehageligheder) at lade en saadan Produc- 

tivitet staae hen som et ubestemt, og dermed som et uendelig 

langt Mindre end hvad den er, medens jo ganske vist det vil 

forbittre Adskillige, at skulde tænke sig at der er en saadan 

Sindrighed i det Hele. Det er nemlig mageligt at ansee mig 

for et Slags halvgalt Genie — anstrengende er det, at skulde 

blive opmærksom paa det Overordentligere. 

Ogdenne hele Bekymring for Embede og Udkomme, dener 

dog baade tungsindig og overdreven. Og et andet Spørgsmaal: 

vil jeg kunne udholde det Liv, hvis jeg maa tilstaae mig selv 

at have handlet klogt, at have undgaaet Fare, som dog 

Sandheden kunde fordre af mig, at jeg skulde gaae i. 

Videre. De øvrige Skrifter («Sygdommen til Døden;3z 

Kommer hid; Salig Den, som ikke forarges;) ere yderst 

værdifulde. Det er især i det ene af dem forundt mig at be- 

lyse Christendommen efter en Maalestok, som jeg selv aldrig 

havde turdet haabe, der er ligefrem opdaget afgjørende Kate- 

gorier. Altsaa det skal ud. Men giver jeg nu slet Intet ud, saa 

kommer jeg atter i Baghaanden. 

»Synspunctet" kan ikke udgives. 

Reise maa jeg. 

Men anden Udgave af Enten—Eller er et afgjørende Point, 

(som jeg jo og oprindelig har forstaaet det, og skrevet ,Syns- 

geistlig Ansættelse] sml.145.167. det Overordentligere] sml. 139. 
183. Udkomme)] sml. 145.202. tungsindig] sml.126.180. Sygdommen 
til Døden] sml. 422.1X A 390 og Sammenvisninger. Kommer hid... for- 

arges] sml. 138.163. Synspunctet] sml.117.250. Reise] sml. 138.180. 
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punctet" til at udkomme samtidigt dermed, og vel neppe ellers 

engang gjort Alvor af at udgive det andet Oplag) det kommer 

aldrig igjen. Passerer dette Øieblik aldeles ubenyttet forbi, 

saa trækker det Productiviteten totalt betragtet overvejende 

ned i det Æsthetiske. 
44 

ak 
Det bedste Beviis for hvor dybt Tiden er grund-demoraliseret, 

er, at hvad der fordum var en Dommers Bodsprædiken (altsaa 

ethisk i ethisk Charakteer) det er nu blevet en forfinet Kløgts 

Opgave, som vittigt og interessant underholder Tiden — med 

Tidens Synder. Og vi lee Alle; og Forfatteren er ikke et Haar 

bedre end hvad han fremstiller som det Slette. Frygteligt! 

Hvo har mere Talent til at skildre Tidens Nederdrægtighed, 

Løgnens og Selvkjerlighedens og Lurvethedens Magt overVerden 

end Scribe! Og disse Lystspil (væmmeligt, at det er Lystspil!) 

beundres og goutteres af Tiden — og Scribe er selv aldeles lige 

saa lurvet som den Verden han skildrer. 

Hvilken Afgrund af Fortabthed! Til Grund for alt ligger For- 

tvivlelse. At ville gjøre end det mindste for at standse denne 

Demoralisation, at ville dog idetmindste frelse sig selv — det 

vilde blive anseet for latterlig Galskab. Nei, lad gaae, hedder det, 

lad gaae i Afgrunden — og medens vi synke i den forlyste vi os 

ved vittige Lystspil som afslører Fortabelsen. Qvit, hedder det, 

qvit for os Alle, den Ene skal ikke lade den Anden høre Noget 

— lad os lee! Jo galere jo bedre, hedder det, lad os ikke blot være 

ussle Slyngler, men rafinere det ved vittig og kløgtig Viden <om> 

og Virtuositet i at fremstille det dramatisk. 

Paa den Maade holdes der nu Dom i Verden! Om Tiden ogsaa 

var saa slet som den er, dette Sidste gjør den hundrede Procent 

slettere. 

Tilsidst vil man vel, at ogsaa Dommen hisset skal være vittig! 

4Secribe] sml. 320. 
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+ 
NB. NB 

NB. NB. 

Det vilde dog være uforsvarligt at udgive den Afhandling 

»er det tilladt at lade sig slaae ihjel for Sandheden" nu. Det 

var at friste Tiden paa en utilladelig Maade. Og der er ogsaa 

naar den udgives nu, i Følgeskab med Enten—Eller, en Art 

Rethaverie deri. 

Altsaa ,et Par ethisk-religieuse Afhandlinger" udgaae ikke. 

dt 
Det er det Frygtelige i at have mine Evner og saa et saa 

lille Land som Danmark. Idee maa jeg altid have. Men just 

fordi mit Forhold er saa uproportioneret, er det ikke langt 

fra, at jeg for dog at faae Idee igjen i Forhold til en saadan 

Samtid, har maattet gaae ned til det at blive slaaet ihjel som 

eneste mulige Opvækkelsesmiddel, og som Følge af at en lille 

pianket Samtid £, ved at være Samtid,3 faaer Lov at spille paa 

et Instrument af mit Omfang. 

== 

Den virkelige Johannes Climacus (Forfatteren af scala paradisi) 

siger: der gives kun faa Hellige; ville vi vorde hellige og salige, 

maae vi leve som de Faae. 
efr. Liguori Betrachtungs und 

Gebetbuch Aachen 1840. p. 570. 

SE 

[/ Marginen: — NB. En Bemærkning angaaende to Steder i 

Noten No 2 af de 3 venskabelige Noter.] 

49gen Afhandling osv.] sml. 140. »et Par ethisk-religieuse Af- 

handlinger"]sml.140.302. ""slaaetihjel] sml.138.167. ”””Liguori osv.] 
setil 137, "?to Steder] sml. S. V. XIII, S. 602f. og IX B 63,7, de3venska- 
belige Noter] sml. 138.157. 
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Uagtet , Pseudonymerne kun ventede at faae faa Læsere", kan 

det dog være ganske i sin Orden, at den æsthetiske Produktivitet 

»blev <majeutisk> brugt til at faae Menneskene fat." Thi Eet er jo 

at Menneskenes Mængde er nysgjerrig efter æsthetisk Frem- 

bringelse, et Andet er det Begreb af ,, Læser" som Pseudonymerne 

maa gjøre gjældende. Hvor mange Læsere har ikke Enten—Eller 

havt — og hvor faa Læsere har det dog i Sandhed haft, eller 

hvor lidet er det ikke blevet ,læst"! 

4+ 
Goethe bemærker (i Noterne til West-Ostlicher Diwan S. W. 

6te B.) at Jødernes Mord paa Ægypterne var den omvendte sicili- 

anske Vesper. Der myrdede Verten Gjæsten, her Gjæsten Verten. 

Men det bliver nok Jødernes Forhold til hele Europa i vor Tid. 

+ 
Da Middelalderen var løbet mere og mere vild i at accentuere 

den Side af Christus at han er Forbilledet: saa kom Luther og 

accentuerede den anden Side: at han er en Gave, og at denne 

Gave har Troen at annamme. 

Forøvrigt jo mere jeg seer paa Luther, desto mere overbevises 

jeg om, at han var et fortumlet Hoved. Det var da taknemlig 

Reformeren den der løber ud paa at kaste Byrder af og at gjøre 

Livet let — saa kan man sagtens faae Venner til Hjælp. Den 

sande Reformeren er altid at gjøre Livet svært, lægge Byrder 

paa; og derfor bliver den sande Reformator altid slaaet ihjel som 

var det Menneskefjendskab. 

Alene det Vers af Luther: hår mig Du Pabst o:s: v: er mig 

næsten modbydeligt verdsligt. Er det en Reformators hellige 

Alvor, der bekymret for sit eget Ansvar, veed, at dog al sand 

Reformeren bestaaer i Inderliggjørelse. Et saadant Vers erindrer 

1836te B,] S. 165 (sml. 130, og se Note dertil). ”"Luther] sml. 132.172. 
Reformeren] sml. 113.513. 
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saa aldeles om et Journalist-Feldtraab eller Deslige. Og dette 

usalige Politiske, dette med at styrte Paven, det er og bliver dog 

Luthers Forvirrethed. 

Herunder et overstreget Dobbeltkors 

Men nu i vor Tid er da aabenbart, at Det der skal frem er den 

Side af Christus, at han er Forbilledet. Kun gjælder det om at 

have lært af Middelalderen at undgaae dens Vildfarelser. Men 

det er den Side der skal frem, thi det Lutherske med Troen er just 

nu blevet som et Figenblad for den meest uchristelige Skulken. 

+ 
O, naar man seer hvorledes i den ældre Tid, da dog Christen- 

dommen øvede en ganske anden Magt over Menneskene end nu, 

hvorledes der dog blev anvendt den langsomste og grundigste 

daglige Opdragelse for at indøve Sindet i det Christelige, for at 

omdanne Sindet til at blive fortrolig med og indvant i det Christe- 

lige — en Grundighed, saa vilde Spotteren sige, som ikke kunde 

være større, naar det gjaldt om at indøve sig i at gaae fra For- 

standen og skaffe sig en fix Idee —: og man saa tænker paa, at 

nu tildags gjøres Alt af ved at høre ,,en Betragtning" om Søndagen, 

og at det allerede ansees for store Ting, at det er næsten de over- 

ordentlige Christne, de, som gaae i Kirke hver Søndag: forfær- 

deligt! 

Gud i Himlene! Her som allevegne er mit Liv i denne Yder- 

lighed: enten — eller. At være en Christen i den Forstand, at jeg 

blot kluddrer lidt Søndags-Præk til: nei, det kan jeg ikke. Og paa 

den anden Side, at være hvad jeg kan kalde en Christen: det 

næsten segner jeg under. 

Angribe Christendommen — Gud forbyde det, aldrig, aldrig. 

Og dog naar jeg fremstiller det Christelige sandt, vil det synes 

Tusinde, at det er mig der angriber den! 

Hvilke frygtelige Collisioner ere dog de christelige! Dog saa- 

ledes var jo Christi egen Collision: At komme til Verden for at 
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frelse Menneskene — og saa, menneskelig talt, at gjøre Alle 

saa ulykkelige som det er muligt. 

Om det gjaldt mit Liv, jeg begriber ikke, hvorledes det, menne- 

skeligt talt, skulde være muligt, menneskelig talt, at trøste noget 

Menneske ved Hjælp af Christendommen, der gjør ham tvertimod 

menneskelig talt elendigere end han nogensinde har været! 

Menneskelig talt er dog Christendommen Menneske - Fjend- 

skab; menneskelig talt havde dog Hedenskabet Ret at kalde 

den odium generis humani. Og det siger jo Christendommen 

ogsaa selv: at den er Had til Verden. 

mk 

44 
Og er det da vel mig en Glæde, at sætte Noget Saadant <ind> 

i Verden. Ret som er jeg ikke et Menneske, jeg der har saa meget 

af en Digter i mig. 

Men jeg er en Poeniterende. Og dette kan jeg ikke begribe, 

(hvad Middelalderen fromt mente) at-det skulde behage Gud, at 

jeg begyndte at hudflette mig selv; men vel at det kan behage 

Gud, at Sandheden bliver sagt. Det er just Opgave for en Poeni- 

terende. Thi at hvad jeg siger er guddommelig talt Sandhed, det 

er evig vist. Men Sagen er at Sandheden, guddommelig talt, er 

menneskelig talt som Fjendskab til det at være Menneske. 

Christus var selv Gud, Han kunde ikke fremsætte Andet end 

den guddommelige Sandhed. Apostlene vare kaldte <af> ham. 

Men i Tidernes Løb, maa der (anderledes kan jeg ikke forstaae 

det) en Poeniterende til, for at fremstille Sandheden saaledes; thi 

kun en Poeniterende kan være saa angest og bange for Gud, at 

han ikke tør Andet end sige, hvad der menneskeligt talt gjør ham 

selv og gjør alle andre. menneskeligt talt ulykkelige. 

156 T)igter] sml. 141.162. Poeniterende] sml. 138.250. 
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4 
De 3 venskabelige Noter skal heller ikke udgives. Blæse være 

” med dem, det er dog om mig selv. Jeg har et Øieblik meent, at 

det var fornødent; men det behøves ikke. 

[]/ Marginen: NB —] 

En Digter- Form jeg fremtidigen kunde bruge, var at udgive 

Bøgerne som vare de skrevne for 50 Aar siden. 

44 

dL 
Det Ord af Pilatus: ,hvad er Sandhed" siger i Grunden det 

" Samme som da han sagde: see hvilket Menneske; thi Christus 

som er Sandheden staaer jo for Pilatus, og altsaa betyder det 

(hvad er Sandhed) det betyder: her (paa Christus ligeoverfor 

mig) kan I see, hvad Sandhed er, nemlig i Verden. 

Christus for Pilatus: hvo er Dommeren, hvo den Dømte dog 

vel det Omvendte af det Umiddelbare. Denne Bemærkning om 

ikke ganske saa nøiagtigt udtrykt, gjorde forøvrigt Koltoff idag (i 

en Prædiken over de Ord af Lidelses Historien). 

NB. NB. 

Jeg har lige over for et Menneske mod hvem jeg var religieust 

forpligtet til at tale meent mig religieust nødsaget til at tie: og 

saa Skulde jeg ikke være ganske sorgløs <ved at tie.3 ligeoverfor 

Publikum. Hvad er Publikum og den hele Klat i Sammenligning 

med hiin lille Pige, som vel at mærke, derved at jeg saaledes 

havde indladt mig med hende, havde ethisk Forhold til mig. 

Joh.18,38. see hvilket Menneske] Joh.19,5. Koltoff]3: Ernst Wilhelm 
Kolthoff, f. 1809, Lic. theol. 1834, siden Juli 1845 resid. Kap. ved Helliggeist's 

Kirke i Kbh.; 1856-80 Sognepræst sstds., d. 1890. 160tie] sml. 138.183. 
hiin lille Pige] sml. 24,200. 



AÅA 160—162 (Journ.) BE 

Men angaaende mig som Forfatter kunde jeg jo være forpligtet 

til at tale ligefrem? Godt, hvis jeg ikke var bundet i Forhold til 

min Personlighed i Taushed. Thi skal jeg sige hvad jeg qua For- 

fatter anseer mig selv for at være, saa maa jeg ogsaa sige, hvad 

jeg selv altid forstaaer med deri, min Skyld og Brøde som Men- 

neske. Men dette kan jeg dog ikke saaledes tale om paa Prent til 

Creti og Pleti. Saa maa jeg heller ikke tale om det Første. 

Sig 
NB. NB. 

Et ligefremt Ord om mig selv har jeg da ikke sagt hidtil: Efter- 

skriften til ,,Afsluttende Efterskrift" indeholdt intet Saadant, jeg 

overtog blot Ansvarligheden for Pseudonymerne, og talte hypo- 

"thetice (,efter hvad jeg havde forstaaet") om deres Tanke. Op- 

lysningen om Pseudonymernes Structur, som findes i Afsluttende 

Efterskrift er af en Trediemand. Slutningen af Kjerlighedens Gjer- 

ninger (den Kjerlighedens Gjerning at anprise Kjerlighed) inde- 

holder intet Ligefremt om mig, tvertimod, at ,den Selvkjerligste" 

»maa være Den, som paatager sig at anprise Kjerlighed". Etenkelt 

lille Vink om mig selv findes i Anmeldelsen af de to Tidsaldere, 

men det er jo atter ikke ligefrem Meddelelse, skjult ved, at det 

er som havde jeg lært det af Novellen. 

+ 
Paa de senere enkelte Skrifter staaer paa Titelbladet: 

»digterisk" for at antyde, at jeg ikke udgiver mig selv for at 

være en overordentlig Christen, eller være, -hvad jeg beskriver. 

»Uden Myndighed" for at betegne, at jeg ikke forpligter Andre 

eller dømmer Andre. ,Til Opvækkelse i Inderlighed" for at 

vise, at jeg Intet har med Forandringer i det Udvortes, eller den 

Art Reform at gjøre. år 

161 efter hvad... forstaaet] sml. S.V. VII, S. 548. i Afsluttende 
Efterskrift] S.V.VII,S.212ff. den Kjerlighedens...anprise Kjer- 

lighed] S.V. IX, S. 340ff. i Anmeldelsen osv.] se S.V. VIII, S, (87”),) 88 f. 

digterisk] sml. 156.163. Uden Myndighed] sml. 138.328. 
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ze 0 OT CU Ce 

En Bemærkning betræffende det Skrift 

»Kommer: hid Alle Nos 

Derer intet bestemt Hensyn taget til Christi Indtog i Jerusalem; 

men saaledes er der da ingenlunde taget Hensyn til eller alt Histo- 

risk taget med. 

Det Digteriske i Skriftet (og deri just det Opvækkende) ligger 

i det moderne Tilsnit det har, uden dog at forfeile Pointerne. Ja 

det gjaldt endog om ikke at holde sig for nøiagtigt til det faktisk 

Historiske, der i Forestillingen, fordi Mennesket veed det fra 

Barn af, er blevet trivielt. 

Hvad forøvrigt Indtoget angaaer da er dette et temmelig iso- 

leret Faktum, og kan heller ikke just saa ganske tænkes som et 

Triumphtog. En Mand der er saa foragtet (at der er sat Udelukkelse 

af Synagogen som Straf paa at lade sig hjælpe af ham [/ Marginen : 

den Blindfødtes Forældre tør derfor Intet sige, om hvo der har 

hjulpet deres Søn.]; saa foragtet, at der siges ,mon nogen af 

Folkets Lærere høre ham, men Hoben"; saa foragtet, at han maa 

søge eller søger sit Selskab med Syndere og Toldere; o: s: v:) 

naar Han holder et Indtog kan dette ikke forstaaes i Retning af 

Anseelse, men mere som et Opløb. [/ Marginen:I Luc:19,37staaer: 

Disciplenes ganske Hob lovede Gud o: s: v:; men hvor mange 

var vel denne ganske Hob af Disciple; og dernæst det var jo 

Disciple, saa det Intet beviser med Hensyn til Christi Anseelse i 

Folket.] 

Jeg har digterisk rigtigt opfattet hans Liv i to Afsnit. Det første 

Afsnit hvor hans Anseelse er et Problem, hvor Meningskampen 

er om ham. Det andet Afsnit, hvor de Anseetes Dom om ham 

ogsaa virker paa Mængden. 

Men, som sagt, Interessen i mit Skrift ligger ikke i at det Fak- 

tiske er absolut nøiagtigt, (naar der da vel at mærke Intet er, som 

ligefrem strider mod et Faktisk) men just i det Moderne, i at det 

skeer lige for os, i vor Tids Costume. 

8K ommer hid osv.] sml. 147.251. Digteriske] sml. 162.169, tør 
derfor Intet sige] Joh. 9,22, der siges] se Joh. 7,48 f. 
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Det der er fremstillet er det Absolute existerende i Virkelig- 

hedens Medium og i et enkelt Menneskes Skikkelse, der er som 

een af os. Dette er Paradoxet. De enkelte faktiske Træk og Ord 

ere benyttede som Stikord, og gjøre derfor den omvendte Virk- 

ning af ellers. Ellers klamrer man sig fast til det blot Historiske, 

her er det vovet, digterisk at opfatte dette, saa de enkelte hellige 

Ord, der blive benyttede, blive commenterede ved den Maade 

paa hvilken de benyttes. 

Sagen er ganske rigtigt. Det vilde netop have forstyrret Virk- 

ningen, om jeg for nøiagtigt havde holdt mig til det Historiske. 

+ 

SE 

Judas viser dog indtil det Sidste, at han forstod sig paa Penge: 

at faae 30 Secler for en saa Foragtet som Christus var den Gang 

— eller ogsaa maa han have truffet Ypperstepræsterne i et splen- 

did Øieblik. 

4£ 
Løgn i de offentlige Forhold hævner sig altid. 

Her et Exempel af vore litteraire Forhold. Tausheds- Pole- 

miken er ypperlig, men den maa være absolut sand, og kun bruges 

hvor den er sand. Heiberg vilde nu bruge denne Polemik mod 

mig, vilde ignorere. Det var en Grund-Løgn, thi jeg var ikke blot 

ham ebenbiirtig, men ham overlegen. Hvad var Følgen deraf? 

At Pøbelagtigheden kom saa stærkt op; thi den var godt fornøiet 

med, at Tausheds-Polemiken (der med Sandhed skulde bruges 

mod den) nu var blevet saaledes tvetydig, at den lige saa godt 

kunde betyde det ganske Overordentlige. Martensen vilde igno- 

rere mig. Det var Løgn, han kunde ikke paa fjerneste Maade tage 

det op med mig. Hvad var Følgen deraf? At Magnus Eirikson 

kom op; han var godt tjent med, at han, ved ikke at faae Svar, 

kom paa en Maade i Classe med mig. 

165 Martensen] sml. 106.553. Magnus Eirikson)] sml, VI B 6, S. 78, 
VII B 88, 
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Senere har, Fædrelandet" ligeledes løgnagtigt brugt Tausheds- 

Polemiken. 
+ 

3 
Det Timelige og Jordiske, der vil holde En tilbage synes i 

" Øieblikket saa betydeligt (alle de mulige Farer og Opoffrelser 

o:s:v:saa store); og naar man saa engang i Døden skal revidere 

sit Liv, ak saa seer man, at Det, der holdt En tilbage, var saa 

ubetydeligt, medens det dog er et Eet og det Samme. 

Denne Omvendthed skal man frygte for. 

+44 
NB. NB 

NB 

NB NB 

Jeg bør dog forstaae, at det er gaaet mig som sædvanligt, 

at jeg paa Dybet har faaet min Ordre, at det er lagt an for 

mig, at gaae et Skridt videre, end jeg havde tænkt mig, at 

Katastrophen i 48 ogsaa har Betydning for mig. 

Er nogen i Danmark (ja, jeg gad vidst, om der lever ret 

mange i noget andet Land) saa er jeg beregnet paa at blive et 

Offer. Det har jeg altid forstaaet, men bør yderligere forstaae. 

Fra Begyndelsen af at have forstaaet det, som jeg nu forstaaer 

det, vilde jeg vel ikke kunde have holdt ud. Saaledes opdrager 

Styrelsen. Men derfor bør jeg dog lydig og taknemlig tage 

mod Forstaaelsen. 

Det er min Klogskab der krymper sig lidt — for saa at 

hjælpe mig til i evig Forstand at blive bedragen. 

Blot Tro og Tillid; Gud prøver intet Menneske over 

Kræfter. 

19" Offer] sml. 150.169. 
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Forleden Dag gik jeg op til Mynster, og lod et Ord falde i 

Retning af Ansættelse ved Pastoral Seminariet. Det hjælper. 

Dersom man tilbød mig det, saa vilde det neppe friste mig. 

Men godt er det dog at jeg har gjort det, at jeg ikke skal have 

den Mistanke til mig selv, at jeg har styrtet mig i større Af- 

gjørelser, fordi jeg var for stolt til at søge Ansættelse. Men 

Gud veed, det er meget langt fra mit Tilfælde. 

+ 

HE 
Det Fordærvelige og Usande ligger kun i at forene sig for 

eller til at seire verdsligt. Dersom Forholdene ere saadanne, 

at det er notorisk, at man maa ligge under, blive slaaet ihjel, 

saa er Foreningen tilladelig, men velåtmærkeikkeForeningen 

for at undgaae dette, men just Foreningen til hver især at ville 

lide Dette. Dog følger det <af> sig selv, at man maa passe paa 

ikke at forene sig saa Mange til at blive slaaet ihjel, at man 

verdsligt seirer. 

Nu forstaaer jeg mig selv og min Språdigkeit med ,,den 

Enkelte." Det var Udtrykket for, at jeg har levet i Fredstid 

og for min Overlegenhed. Jeg var som Enkelt alene allerede 

meget for stærk, jeg. var uheldigviis den Seierrige. Deraf kom 

det, baade at man gjerne vilde slutte sig til mig (thi det var at 

dele Seiren) og at jeg, som just vilde udtrykke det Modsatte, 

maatte skaffe mig Modstand og støde fra. 

Naar Forholdene blive saaledes, at de magte mig, og at der 

bliver Sandsynlighed for, at Flere ville kunne komme til at 

ligge under, saa forener jeg mig ogsaa med Nogle, som sagt, 

ikke for at forhindre dette, men lige omvendt. Thi at ligge 

under er christelig forstaaet Sandheden. 

Mynster] sml. 137.228. Ansættelse] sml. 147.267. 1% den En- 
kelte] sml. 146.253. 
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+ 
Menneskelig talt har det dog aabenbart været min Ulykke, 

" at jeg er saa strengt opdraget i Christendom — og at jeg saa 

skal leve i den saakaldte Christenhed. Med en Digter-Sjels 

hele Fiinhed at skulle gjennemgaae et Martyrium er frygteligt 

nok. Men mig for Øie svæver bestandigt, at der blev spyttet 

paa Christus. Hvor derfor Verden mener at skrække mig 

tilbage der skynder den mig blot fremad. Jeg kunde dog 

maaskee nok give Afkald paa Adskilligt, naar Forholdet er at 

forlade det Glimrende, for at søge det Christelige. Men saa- 

snart Verden vinker ad mig i Retning af Forfølgelse: saa 

følger jeg strax Vinket, der turde jeg ikke vige tilbage. 

ETR 
Christendom er Omvendthed. Øverst i Rangen er det at 

Jeg er nu omtrent i Classe med andre Secretairer og driver 

det maaske aldrig til mere end at rangere med Justitsraad. 

44 
Et eenligt Menneske kan ikke hjælpe eller frelse en Samtid, 

han kan kun udtrykke, at den gaaer under. 

4 
Som Exempel paa Ucorrecthed hos Luther kan anføres Præ- 

dikenen over Epistelen paa tredie Søndag i Trinitatis, hvor han i 

første Moment om Ydmyghed, taler om, at baade Gud og Verden 

staaer den Hoffærdige imod men elsker den Ydmyge; og i andet 

"6 Digter-Sjels] sml. 163.198. Martyrium] sml. 167.174. at der 
blev spyttet paa Christus] sml.IXA 288. Y””Luther...taler om] En 
christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S. 329 ff. — Sml. 154.173. 
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Moment viser, hvad den Fromme maa lide, hvorfor han behøver 

Trøst. (kaster al Eders Sorg paa Gud.) Her har Luther aabenbart 

paa første Sted glemt nøiagtigt at bestemme den christelige Colli- 

sion. Det er heller slet ikke sandt, at Verden elsker den Ydmyge. 

Verden leer af den Ydmyge. Og det Christelige er bestandigt: at 

gjøre det Gode, og just derfor at lide. 

+ 

tk 
En frygtelig Tilstand maa det dog have været for Apostelen 

Peder i de Dage, da Christus var død — og Peder havde fornegtet 

ham — saaledes vare de altsaa skiltes fra hinanden. 

Dette er jeg kommet til at tænke paa i Anledning af et Ord af 

Luther i Prædiken over Epistelen paa tredie Søndag i Trinitatis. 

At fremstille Peder i denne Henseende vilde være gavnligt. 

44 
Summa summarum. 

Naar i et Land Pøbelagtigheden i Forhold til at Landet er saa 

lille tager rædsomt uproportioneret Overhaand, bogstaveligen 

vender Alt om; naar i et Land, der er saa lille, at det ikke engang 

har eet eneste literairt Tidsskrift, Pøbelagtighedens Organ har 

3000 Subscribenter, og dette stiger Aar efter Aar; naar den sam- 

tidige væsentlige Forfatter stundom sætter Penge til og i ethvert 

Tilfælde kun har et usselt Honorar som Forfatter, hvorimod han, 

ved at nedværdige sit Talent til at skrive Pøbelagtighed især om 

sig selv (een af de meest profitable Gjenstande) kunde tjene 

overordentligt. Naar saa dette gaaer hen Aar efter Aar; naar alle 

Anseete i Stilhed harmes, og sige der bør gjøres Noget, men hver 

især undskylder sig. Naar der saa endeligen er En, der ogsaa 

efter de Andres Mening er istand maaskee den Eneste, som er 

viser] anf. St., S. 331ff. "Ord af Luther] se anf. St., S. 337f. — Sml, 
172.197, """Pøbelagtigheden] sml. 129.187. 
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istand til at gjøre det: dialektisk rigtigt, er han den Eneste, som 

er blevet udødeliggjort af Pøbelagtigheden, og til hvis Gunst 

den synes at have beilet; han er ugift, uafhængig; han er det 

smukkeste yngre Firma i Literaturen, holdt indtil det Øieblik 

uden en eneste Plet — naar han da, uegennyttigt, gjør Skridtet. 

Naar da, medens han ved Skridtet naturligviis udsætter sig for 

alle Følgerne fra Pøbelagtighedens Side, de Anseete i Literaturen, 

de der gjøre Fordring paa Anstændighed og ofte nok privat have 

klaget over hiin Nederdrægtighed, naar de ikke blot tie Alle, men 

udvikle den Opinion, at denne Forfatter er gal, at han vil udsætte 

sig for Sligt. Saa er der mod denne Forfatter begaaet National- 

Forræderie. Collisionen er ganske rigtigt den christelige: at blive 

ihielslaaet af de Fornemme, men vel at mærke saaledes, at det 

er Pøbelen og Mængden der gjør det. 

Tale til de Samtidige om denne Sag vil denne Forfatter ikke 

kunne gjøre; thi de ere Alle paa een eller anden <Maade> Med- 

skyldige, enten ved at høre til Pøbelagtighedens Tilhængere, eller 

ved, skjøndt hørende til de Anseetere, at tie. 

Sagen er ganske i sin Orden. Der er blot in casu gjort aaben- 

bart, at Verden er som den altid har været. 

Det Eneste, jeg et Øieblik forundrer mig over, er, hvad det 

saa vil sige, at det Land kalder sig et christelig Land, at Alle ere 

Christne, at der er 1000 lønnede christelige Præster. 

++ 
Af en nogle Uger ældre Lap. 

Overhovedet er jeg ængstelig for at sige Noget om mig selv. 

Jeg vil jo nu svinge af. Men hvad der skjuler sig i min Forfatter- 

Totalitet, hvilken Maalestok den er anlagt efter, aner Ingen blandt 

de Medlevende. Hvorfor da sige Noget, som kun vil blive mig 

selv til Byrde, give de Medlevende Vaaben i Hænde mod mig til 

at fordre endnu mere af mig end jeg kan og vil, og hvorfor gjøre 

det nu i det Øjeblik jeg vil svinge af. Alt Det om et Martyrium 

blive ihielslaaet] sml. 169,175. ”Martyrium])] sml. 174.176, 
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er min Hemmelighed. Siger jeg Noget derom, saa faae de saa 

Meget at vide, at det kan bruges som en Fordring til mig. Jeg har 

ikke mere Raad til at være Forfatter, det er Ulykken; havde jeg 

det, og var saaledes Alt i Orden, var det heller aldrig faldet mig 

ind at forraade noget Saadant, men jeg har været lidende. 

HF 
Først naar jeg falder, vil det dog egentlig blive aabenbart, hvad 

jeg lider; thi saa længe jeg staaer, skjuler jeg selv over det. Ogsaa 

det hører med til een af de Løgne, der gjør Lidelsen større, en af 

de Løgne, som ere uadskillelige fra det Martyrium jeg lider, Re- 

flexions-Martyriet: at den Lidende selv indtil det Yderste kæmper 

for at denne Nederdrægtighedens Mishandling han lider, seer ud 

som Ingenting. I Forhold til legemlig, sandselig Lidelse gjælder 

det, at denne er umiddelbart til at see, og altsaa umiddelbart til 

at see, om En viser Heroisme. Det at lade sig <legemligt> martre 

forstaaer Trediemand er en Lidelse. Naar nu Den, der behandles 

saaledes, lider roligt, aldeles som Ingenting, saa siger man det er 

Heroisme. Men sjelelig Lidelse kan ikke sees umiddelbart, den 

kjendes kun paa Skriget. Men Heroismen vil jo netop bestaae i, 

at kunne tvinge Skriget, ja i at lade som Ingenting — og saa, saa 

forvexler man Heroisme, der just naaer, at frembringe Skinnet, 

at det er som Ingenting, med Lidelsens Ingenting. 

Fremdeles, selv om jeg vilde det, om Reflexions Martyriet kan 

der ikke tales med eet eneste Menneske. At lide Det, som i sig 

selv er Intet, som engang imellem passeret vilde være en reen 

Ubetydelighed: at lide det af 100,000 Mennesker, af Alle, (den 

Fornemste og den usleste Tigger) og at lide det 100, 1000 Gange 

hver Dag: sandeligen blandt Martyr-Lidelserne er denne ogsaa 

en rangerende. Men tale derom, selv om man vilde, kan man ikke, 

og atter her er Lidelsens forøgede Qval. Thi Talen (denne Form 

af Meddelelse) forkorter strax Langvarigheden og Idelighedens 

Lidelse, fremdeles reduceres da Lidelsen paa det den er i og for 

"9 M artyrium] sml. 175.180. 
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sig selv. Men i et enkelt Øieblik og i sig selv er Lidelsen jo en Ube- 

tydelighed — Lidelsen er jo just Ideligheden og Langvarigheden. 

Det at blive radbrækket er Noget i og for sig; jeg kan sige 

hvad det er, det tager sig ud idet det siges. Men Piat kan ved 

Ideligheden Aar efter Aar, Dag efter Dag blive frygteligt — men 

sige det, kan jeg ikke, saa det bliver frygteligt, thi i Talens Form 

kan jeg jo ikke gjengive Tidens Længde, og ikke Reflexions Be- 

stemmelsen i Ideligheden. 

Fremdeles. Sandseligt kunde det jo paavises, at der f. E. var 

100,000 Myg, som ved deres Stik dræbte en Mand — og i Grunden 

var det dog et Myggestik. Men aandeligt eller sjeleligt kan det ikke 

saaledes paavises. Det skeer successive. Man fik heller ikke Men- 

neskene til at gjøre det, naar de vare saaledes samlede; thi saa 

var det for lidt. Men hver Enkelt kan gjøre det en passant, og i 

Tidens Længde bliver Virkningen den samme for Den, som skal 

oppebære det Hele. 

+ 
Ogsaa det hører med til Nederdrægtigheden i den Maade paa 

hvilken jeg behandles. Ved Hjælp af Pøbelagtighedens Organ 

blev der givet Signal til Pøbelen at kalde mig blot med mit For- 

navn, Saa det er blevet et Øgenavn, der raabes efter mig. Det 

benytter nu den finere Portion. Det er jo nu snart en Sjeldenhed, 

at see et nyt, dansk Theater-Stykke, uden en Person deri som 

hedder: Søren. Saaledes har Hostrup i ethvert af sine Stykker; 

saaledes har nu Carit Etlar ogsaa faaet en saadan Person; saa- 

ledes — Professor Heiberg. Derom er Intet at sige, de Vedkom- 

mende kunne jo svare: hvilken Urimelighed, det er jo et alminde- 

"" Hostrup] sml. VIII A 458.654. IX A 370, og se Noter dertil. nu Carit 
Etlar] I: Tonne gaaer i Krigen, Comedie med Sang i een Act af Carit Etlar 

(2: J. C. C. Brosbøll), som opførtes d. 16., 17., 20. og 21. Febr. og d. 4. og 15. 

Marts 1849, hedder en af , Bønderne" Søren. Professor Heiberg] der 

tænkes paa det anonyme: En Søndag paa Amager, Vaudeville i een Act (af Jo- 

hanne Luise Heiberg), der opførtes 1. Gang d. 5. Marts 1848 og derefter 

ret hyppigt, og hvori en af ,Amagerne" hedder Søren; se Vaudevillen (Kbh. 1848), 
S. 56 f, (18. Sc.). — Sml. IX A 370, og Johanne Luise Heiberg, Et Liv genoplevet 

i Erindringen (3. Udg.) 1. Bd., S. 468. 
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ligt Navn. Men deels er det ikke saa, deels maatte jo ellers ogsaa 

Listen paa Personer fra en anden Tid vise et lignende Forhold; 

og endeligen hvad Heiberg angaaer, er det heller ikke saa ganske 

saa, thi det Navn er benyttet paa en egen Maade. Denne Person: 

Søren repræsenterer den yngre Slægt, han har netop den Replik: 

I skulle have fulgt de Yngres Raad (eller noget Lignende). Og 

senere raabes der Hurra for Søren. Galleriet og Pøbelen synes 

det er ypperligt, at der er saadant et Raffinement med i Theaterets 

Lyst — og Forfatterne ere jo udenfor, angerløse. Dersom jeg 

reclamerede mit Navn, vilde det blive nyt Stof til Latter. 

E:e 
Det er egentlig Christendommens Opdagelse, at Verdens Synd 

eller at Synd er Dobbelt-Løgn: først den Løgn at gjøre det Gale, 

det Usande; og saa den Løgn, at ville at det skal være det Rigtige, 

æres derfor. Det er Løgn i første Potens: at gjøre sig jordisk 

Fordeel ved Sandheds- Meddelelse — den næste Løgn er: at 

dette at gjøre sig saaledes Fordeel skal være Alvoren, æres som 

Alvor, som Viisdom i Modsætning til Phantasterie. 

+ 
Der kan man see, hvilken uhyre Anstrengelse Samtidighed 

med Idealet er, at blot man nu vilde tale om hvorledes Christus 

gik klædt, om han havde Hat eller Kaskjet, blev det næsten 

uimodstaaeligt comisk. Men i Samtidigheden vil altsaa Alvoren 

være denne uhyre Potensation, hvis Kjende just er dette Co- 

miske 9: at der slet ingen Udflugt er med et Sandsebedrag, at 

man danner en idealere Skikkelse o:s: v:. Saaledes ogsaa det 

Spørgsmaal, hvad han har levet af. Thi for Erindringen er han saa 

ideal, at det Spørgsmaal slet ikke kan komme frem, eller det bliver 

næsten comisk. Frygtelige Alvor! At i Samtidigheden Idealet har 

alle disse menneskelige Tilfældigheder og Endeligheder ,som vif, 

»Ssom een af os" — og dog er Gud. 
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+ 
Ubeskriveligt har jeg i en vis Forstand lidt. Med min oprinde- 

" lige Elendighed, der var nok til at gjøre mig for evig (5: for hele 

dette Liv) tungsindig, og dette potenseret ved foruden denne egne 

Smerte anden Gang at have gjort et andet Menneske ulykkelig 

— og nu endeligen at være Forfatter paa det Vilkaar som jeg er 

det. Det har i ethvert Øieblik betræffende det Sidste staaet i min 

Magt at reise, at see at komme bort fra det Hele. Menneskelig 

talt var det ogsaa det eneste Kloge, jeg er menneskelig talt gal 

at jeg vil holde det ud, holde dette ud, i Forhold til hvilket jeg 

endog er forladt af enhver Forestilling hos de Medlevende. Men 

jeg kan det ikke anderledes. Saa vil det vise sig, den Dag jeg styr- 

ter, om det var Stolthed og Forfængelighed, eller om det maaskee 

var tungsindig Selvplagelse — eller endeligen om det var et Mar- 

tyrium paa rette Sted. Ethvert Martyrium har altid endnu i det 

sidste, det tungeste Øjeblik forinden seet ud som Galskab, som 

grinagtig Galskab, ,at han vil holde det ud". Men saa forklarede 

det sig i den rigeste Betydning. Saaledes maa det være, ellers er 

det ikke ret Alvor med Martyriet. Men den Form af det Onde 

som Martyren sigtede paa, den var rammet — og med hans Fald 

faldt det. 

Min Betragtning er at Mængden og Publikum o: s: v: er det 

Onde, Piat det meest Demoraliserende. Der falder ogsaa mit 

Martyrium. Men at der behøves Opvækkelse i den Retning, der- 

om er jeg evig forvisset. Kun at jeg ikke selv foredrager det for 

de Medlevende og vinder — Publikums Bifald. Nei, min Død 

maa være Prædikanten. 

Det som ligger færdig til at udgives venter blot paa Eet: min 

Død, da er Alt i sin Orden. At jeg har forstaaet mig selv og Tiden, 

det er deri yderligere klart nok; men Pointen er just, at jeg som 

Levende ikke har villet sige det. 

Men hovedsageligen beskæftiger mig dog Eet, hvad jeg stadigt 

har bedet Gud om: , at jeg ret maatte takke ham for det ubeskrivelig 

180 tungsindig] sm!. 147.183. reise] sml. 147.183. Martyrium] sml. 
176.183. Mængden) sml. 113.220. min Død| sml. 117.225. 
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Gode, han har gjort imod mig, og at det maatte blive mit sidste 

Ord eller et af mine sidste Ord til ham, naar jeg for sidste Gang 

har angret min Synd og annammet mine Synders naadefulde 

Forladelse". 

Hvor let falder jeg ikke nu i dette Øjeblik enhver Medlevende, 

ak jeg en Særling, som Alle lee af — men død vil jeg falde tung 

paa dem Alle. 

+ 
Ogsaa det hører med til Lidelsen. Bag efter, naar Manden er 

død, saa faae Menneskene travlt med, at tale om det Dyb af Li- 

delser o:s: v: — medens han levede, vilde de samme Mennesker 

spotte ham, dømme ham, at det var Forfængelighed, Overdrivelse, 

eller selvforskyldt. 

Man tænke paa det Højeste. Denne fade Tale om Christi Sjels- 

Lidelse nu da det er bag efter. 

4 
»Talen" det Rhetoriske forvirrer reent det Christelige. Man 

hører, man læser en Tale, som viser og dadler, at saa Mange vel 

vilde sige det Højeste men ikke gjøre det. Man giver sig hen — 

ak, og idet man<saa)> seer paa denne Taler, seer man, at han just 

selv er en saadan; men Bedraget er i anden Potens. I første Potens 

er Bedraget: at sige det Højeste og ikke at gjøre det; i anden 

Potens er Bedraget,. at prædike om, at Mange sige det Høieste 

og dog ikke gjøre det. Bedraget kan blive mere og mere raffineret. 

Herunder et overkradset Dobbeltkors Den 3die Potens er ikke blot 

at prædike derom, men <at> græde idet man prædiker saaledes 

— ak og naar man saa seer paa denne Taler, som endog græder 

idet han prædiker om at saa Mange sige det Høieste, men ikke 

gjøre det, <ja, at de endog prædike om, at saa Mange sige det 

Højeste og dog ikke gjøre det, uden selv at gjøre det.3 seer man, 

at han just selv er en saadan Taler. Bedraget kan stige højere og 

højere i Raffinement. Altid er det dog ikke Raffinement, oftest er 

det Dumhed. 44 
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O, hvad er dog Farerne, man muligt kunde udsætte sig for! 

Fare det er jo just mit Element. 

Men der er en Fare, eller rettere der er Noget, som er hele 

min Personligheds Bygning imod, egentlig er en Revolution 

i Forhold til den: det er at skulle tale om min Inderlighed, 

om mit Guds Forhold. I Forhold til det Skridt vilde jeg lige- 

frem bede for mig selv, at jeg maatte fritages, det er nemlig 

som var det at bedrøve min Aand. Jeg har været villig og er 

det fremdeles at udsætte mig for Alt, men dette er noget 

ganske andet, det er ikke Polemik, det er Hengivelse. 

See derfor er det egentlig, at denne sidste Udgivelse af 

Bøger koster mig saa megen Lidelse. 

Imidlertid kan det jo dog være, at det er Pligt mod Gud. 

At skulle tale om hvorledes jeg tilbringer min Tid med at 

bede, hvorledes jeg ganske egentlig lever i Forhold til Gud 

som et Barn i Forhold til en ||Moder]|| Fader o:s: v:: 0, denne 

om jeg saa tør sige Blottelse den er mig saa tung, saa tung; 

det er mig som var min Inderlighed mig for sand til at jeg 

kunde tale om den. 

Og dog er det maaskee Pligt mod Gud; og den Inderlig- 

hedens Skiulthed noget Gud accommodationsviis har tilladt 

mig at have, indtil jeg var blevet styrket nok til at kunne tale 

den ud. Min ulykkelige Barndom, mit bundløse Tungsind, 

mit personlige Livs Elendighed indtil jeg blev Forfatter, alt 

Dette har bidraget til at udvikle en saadan skiult Inderlighed 

i mig. Jeg kan ganske bogstaveligen sige, at jeg aldrig i mit 

Liv, aldrig til noget eneste Menneske har talet i den Forstand 

som ellers to Mennesker tale sammen — min Inderlighed 

har jeg altid havt for mig selv, selv naar jeg talte fortroligere; 

og fortroligt har jeg aldrig kunnet tale. 

"8inderlighedensSkiulthed]sml.160.499. Tungsind]sm!,180.202. 
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Dette har Gud hidtil tilladt; men det er jo dog i een Hen- 

seende som lidt Kiælerie for mig. Saa god, saa kierlig har 

Gud været imod mig, at jeg med Sandhed kan sige, Omgangen 

med Ham har været min eneste Fortrolige, og Han Han har 

ladet mig i al min Elendighed finde Styrke til at udholde den, 

ja Salighed i den. 

Men i det Øieblik jeg skal tale om denne Inderlighed til 

Andre, da gyser det i mig: at jeg skulde sige for lidt eller for 

meget, ja blot det at tale om den synes mig, som sagt, en 

Usandhed. I Fortrolighed med Gud stride med Menneskene 

det kan jeg, finde mig i Alt ogsaa i det at blive slaaet ihjel: 

men udholde at blive pathetisk af Menneskene anseet for det 

Overordentlige det kan jeg ikke, det er mig som min Død. 

Havde jeg ellers ikke tænkt at reise, saa maatte jeg reise langt, 

langt bort, og om muligt blive borte. 

O, i Sandhed man kan, naar det er for en god Sag man 

lider den, lære at elske den Forhaanelse, man lider, lære at 

elske den med samme Lidenskab, som den Verdslige elsker 

Æren; lære at elske det Sted, hvor man lider Forhaanelsen, 

at man ikke flygter bort derfra, for menneskeligt talt at gjøre 

sig Sagen lettere, da den just med Guds Fortrolighed i Lidel- 

sen er langt lettere. 
4 

+ 
Det Point, som Prædikeforedraget nu tildags næsten altid 

mangler, er dette: at foranledige Tilhøreren til endnu i samme 

Øieblik at gjøre Anvendelse af det Sagte, og begynde derpaa, 

bliveslaaetihjel)] sml. 180.184. detOverordentlige] sml. 147.250. 
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endnu i samme Øieblik at forpligte sig til en ganske bestemt 

Opgave. (Hos en Katholik, der forstaaer Sagen, har jeg ogsaa 

læst, at man aldrig bør gaae til Alters, uden at forpligte sig i et 

ganske bestemt Forsæt, betræffende noget ganske bestemt). Men 

Sagen er Præsterne leve ikke selv i det Religieuse, derfor næsten 

frygte de for, at deres Tale skulde frembringe den Virkning, at 

Enendnui dette Øieblik gjorde Alvor deraf. Det er med Præsterne, 

som hvis En, der selv stod paa Landjorden og underviiste i Svøm- 

ning: han tør ikke lade det komme til den Afgjørelse, ja han vilde 

blive angest og bange, om en af Tilhørerne gjorde Alvor af det, 

og sprang i Vandet; thi Svømmelæreren (Præsten) vilde i saa 

Fald ikke engang vide at hjælpe ham, saa fortumlet vilde Svømme- 

læreren blive blot ved dette Syn, at En virkelig sprang i Vandet. 

Med 1000 saadanne Svømmelærere skal et Land komme vidt 

i Christendom! 

44 
Angrebene paa en Mands Charakteer ere for længst forladte af 

Tidens Interesse, der er altfor dybt Fortvivlelse til at der ikke i 

saa Henseende skulde være et fælles Quit. Nei, Piat, Grinen som 

i en uartig Skole eller som et Selskab af <fnisende> offentlige 

Fruentimmer det er det som nu interesserer. Saadanne Fruen- 

timmer forekaste heller ikke hinanden, at de ere usædelige, blæse 

være med det, nei, men det, der især beskæftiger dem, er at faae 

lidt at fnise af, at give hinanden Øgenavne o: s: vi. 

Tiden vedbliver rigtignok at tale om, at naar man endda ikke 

angriber Ens Charakteer — som var det det meest Frygtede. 

Skinhellighed, Skinhellighed. 

zIronie har jeg ofte nok forklaret er: med heelt pathetisk Ind- 

tryk af det Store og Overordentlige ved et Menneske, at kunne 

more. sig uskyldigt over smaa Tilfældigheder og Deslige. Det er 

som havde Goldschmidt i sin hele Færd taget dette forfængeligt. 

Han udelod det Første, skrev for Pøbelen, som naturligviis intet 

Hos en Katholik] vistnok A. v. Liguori's 137 anf. Skr., særl. S. 89 ff. 

"9Goldschmidt] sml. 123.206. 
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pathetisk Indtryk har: men saa bliver det den frygteligste Raahed, 

langt, langt mere demoraliserende end de frygteligste Angreb 

paa Charakteren. Thi det er et Forsøg paa afsindigt at forhjælpe 

Pøbelen til Aands-Overlegenhedens Synspunkt.3 

ER 
Det at jeg <frivilligt> udsatte mig for Corsarens Angreb er i 

Retning af Genialitet vistnok det Intensiveste jeg har gjort. Det 

vil komme igjen i hele mit Forfatterskabs Proces, vil blive af 

største Betydning for hele min Opgave i Forhold til Christen- 

dommen, og til min Belysning af Christendommen, til at sætte 

den ganske ind i Reflexion. 

Det er ofte sagt, at dersom Christus nu kom til Verden vilde 

han igjen blive korsfæstet. Dette er ikke ganske sandt. Verden 

har forandret sig, den ligger nu i ,,Forstanden". Derfor vilde 

Christus blive udleet, behandlet som gal, men som en Gal man 

"leer af. 

Den Antinomie maa nu løses: at Det man verdsligt og jordiskt 

kan see, at Spotten kan gjøre latterligt, at det skal man troe. Det 

er et endnu høiere Tryk end dette credo quia absurdum. Til Een- 

foldigheden hedder det blot: det er blot, at Du skal troe. Til den 

gribende Forstand hedder det: det er netop lige stik mod For- 

standen, men Du skal troe. Her er dette skal stærkere, just fordi 

det er i Modsætning til Noget. I Forhold til hele Intellectualitetens 

vittigste Spot hedder det: nu ja, det er fra det Synspunkt seet 

latterligt, uhyre latterligt, det latterligste af Alt — men Du skal 

troe, det gjælder Himmel eller Helvede, Du skal. Dette er et 

frygteligt skal just fordi det gjør Modsætningen saa stor Ind- 

rømmelse. 

Jeg forstaaer nu bedre og bedre det oprindelige og dybe Grund- 

Forhold jeg har til det Comiske, og at dette just vil komme mig 

til Gode i at belyse Christendommen. 

187 Corsarens Angreb] sml. 174.189. 
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Derfor er det saa rigtigt, at mit eget Smule Liv udtrykker dette 

Dialektiske: at jeg har tilladt dem at lee af mig — men sandt er 

det hvad jeg siger. 

Naar der slet Intet indrømmes Modsætningen saa er ,skalf i 

Forhold dertil ikke nær saa stærkt. Men jo større Indrømmelsen, 

desto frygteligere er dette skal. Indrømmelsen er saa at sige 

Styrtebadets Høide. 

Den der derfor nu skal fremstille Christendommen, maa have 

eminent Alt hvad den vittigste Spotter kan disponere over — 

just for at sætte dette: skal. 

aL: 
Var det det Hele med Christendommen Det Præsterne for- 

kynde: saa maatte jeg frasige mig Christendommen, og hvorfor? 

fordi den ikke var mig høi nok? nei, lige omvendt, fordi den ikke 

var og er mig eenfoldig nok. Skal Christendommen antages i Kraft 

af Grunde, saa maa jeg bede om noget ganske Andet end hvad 

Præsterne præstere. Men Sagen er: Christendommen skal an- 

tages. Det er den Magt som er i Himlen og paa Jorden, der siger 

til hvert Menneske: Du skal troe, see det er hverken for høit 

eller for lavt, men til Pas. Præsternes Snak er hverken det Ene 

eller det Andet. 
+- 

+ 
Kjøbstad-Dialektik. 

Ved Hjælp af Pressen! skrives der om en Mands Paaklædning 

og saa vanvittig, at det Skrevne selv indrømmer det Afsindige i, 

at skrive saaledes; thi hvis der ikke er Andet Paafaldende ved en 

Mands Paaklædning, end at den ene Buxe er en Tomme længere 

end den anden, saa er det jo næsten umuligt at opdage (og især 

188 Kraft af Grunde] sml. 481.IX A 2. 189 Sml, 187.215. Pressen] 
sml. 131:230; 
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da, naar det er Løgn). Men naturligviis desto opmærksommere 

maa den Forbigaaende (efter Pressens Ordre) være for at see 

efter; han maa tage Briller paa, og Pøbel- Portionen maa staae 

stille og overgloe En som et seeværdigt Dyr. Dette skal være Piat 

og Ingenting siger man. Godt. Men Landet er saa lille, det givne 

Blads Udbredelse saa uproportioneret sog dets Frækhed i at gjen- 

tage det Sammez, at bogstaveligen Alt, den fornemste Mand i 

Landet, Ministrene, den fornemme Classes unge Piger og Damer 

i denne Henseende enes med Skraldemanden, Gadedrengene, 

Pøbelen om at være vidende om Eet og det Samme. 

Dette, som altsaa skal være Piat, sætter sig imidlertid fast, og 

bliver lidt efter lidt til noget ganske Andet. Da det dog staaer 

paa Prent maa det være sandt, uagtet man ikke kan see det. Og 

nu bliver dette Piat til en sædelig Dom over den Paagjældende: 

at det er en Jagen efter Originalitet, at det er latterligt, at han ikke 

vil gaae klædt som Andre. 

Sige et Ord kan den Angrebne ikke. Gjorde han det, og viste 

det Nonsentiale i det Hele: saa vilde Svaret blive: det er jo Piat 

og Ingenting, hvem bryder sig om Sligt. 

Og i denne Usselhed enes et heelt Land, som sagt, fra Kongen 

til Tiggeren, fra den naadige Frue og Frøken til det offentlige 

Fruentimer, her er Ligheden tilveiebragt. Og det skal holdes ud 

Aar efter Aar hver evige Dag. 

Dette har jeg dog villet optegne for Historiens Skyld. Alle fra- 

gaae de det naturligviis, og isamme Øieblik gjøre de det uvilkaar- 

ligt. Sagen er, det er som en Art Besathed, fremkaldt ved en 

aldeles afsindig Brug af Presse-Meddelelse. 

dt: 
For Livet. 

Min Ven! Du lever nu engang i denne Verden, i Menneske- 

Verdenen, skal maaskee endnu leve mange Aar i den Verden, 

hvor Menneskene naturligviis ubetinget have Overmagten over 

Dig et enkelt Menneske — og at Gud for Din Skyld skulde gribe 

1849 

190 



1849 

136 A 190 (Journ.) 

umiddelbart ind tør Du ikke vente. Dersom Du da ønsker, menne- 

skeligt talt, at see glade og gode Dage: saa indlad Dig aldrig for 

Alvor med Christendommen; for Alvor, thi paa almindelig item 

paa præsteviis kan Du gjerne gjøre det. Ja vogt Dig endog blot 

for at sige dette. Gjør Du det, Du skal see hvorledes det vil gaae 

Dig, hvor Præsterne ville have travlt for at omfrede Menig- 

hedernes elskede Illusion, i hvilken de ere saa beqvemt indrettede, 

og hvilken tillige omfreder Præstens Levebrød. 

Dersom Dit Liv paa nogen Maade udtrykker, at Du for Alvor 

(altsaa efter Guds Begreb) elsker Gud, saa vil Du blive ilde lidt 

af Menneskene, og i samme Grad netop i samme Grad mere, som 

Dit Liv mere og mere udtrykker, at Du sandere elsker Gud. Det 

at fuske i menneskelig Medlidenhed, at prutte er ikke Christen- 

dom. Var det Christendom saa var jo Christi eget Liv ikke Chri- 

stendom, og intet <af> Paradigmerne. Tag Dig ogsaa iagt <endog 

blot> for at sige det; thi det sigter igjen paa Illusionen med Tril- 

lioner Christne og saa paa Illusionen ,, Levebrødet". 

Dette er den menneskelig talt næsten afsindige Selvmodsigelse 

i Christendommens Fordring, hvilken er Qvalen i det at være 

Christen. Den sætter en Opgave, og siger: i samme Grad, som 

det lykkes Dig vil Du komme til at lide mere og mere. Det vil 

bestandig synes Dig: ,men Herre Gud, naar jeg rigtig elsker 

Menneskene — saa ....” Dertil maa christeligt svares: dumme 

Menneske, eller frække Menneske elskede da Verdens Frelser 

ikke rigtigt Menneskene, og han blev bespottet, bespytteto:s:v:, 

gik det ikke lige saa alle sande Christne, og er det ikke gaaet 

dem lige saa beviser det blot, at de ikke vare Christne, thi For- 

billedet afgjør Alt. 

Denne Modsigelse <i hvad Christendommen fordrer og forud- 

siger) er som hvis en Fader vilde sige til sit Barn ,,det er Det 

<og Dety Du skal, det er Opgaven, Du skal det, forstaaer Du mig, 

— hvis ikke da skjælv" og hvis han saa vilde føie til ,,det er altsaa 

Opgaven, men i samme Grad, netop i samme Grad som Du an- 

strenger Dig mere og mere, er flittigere, aarvaagnere 0:s:v:, og 

Levebrød] sml. 113.320, menneskelig Medlidenhed] sml. 122. 
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i samme Grad som Opgaven lykkes Dig bedre, vil Du ogsaa 

komme til at lide mere.” Naar en Fader talte saaledes til sit Barn, 

saa maatte det jo forekomme Barnet Vanvid, og Barnet vilde (fra- 

seet at det forvexlede: det at lide — og det at lide det Samme 

men som Straf) have Ret, naar det sagde: i saa Fald er det jo 

bedre jeg slet ikke begynder, da jeg kommer lige vidt, og altsaa 

staaer mig bedst ved at spare den megen Flid og Anstrengelse. 

Men saaledes taler Christendommen til et Menneske (som hiin 

Fader til Barnet), det er Christendom. Men saa føjer Christen- 

dommen til: husk dog paa, at der er en Evighed. 

Men dette vil jo sige: ønsker Du menneskeligt talt gode og 

glade Dage, saa indlad Dig aldrig for Alvor med Christen- 

dommen.!H 

Der er, naar Du gjør det, menneskelig kun een Trøst for Dig: 

Døden, efter hvilken Du vil lære at længes utaalmodigere end 

den meest forelskede Pige efter Foreningen med den Elskede. 

Dog er Døden heller ikke Trøsten. Men sandt er det, der er een 

Trøst: Evigheden. Elsk Evigheden, saa hader Du dette Liv: det 

er Christendom. Elsk Gud, saa hader Du denne Verden: det er 

Christendom. Elsk Christus, saa hades Du af alle Mennesker: 

det er Christendom. 

See, dette er Christendom. Er Du nu ikke i den Grad Dig 

bevidst at være en Synder, at Du i den ængstede Samvittigheds 

Angest ikke tør Andet end alligevel at slutte Dig til Christus: 

saa bliver Du aldrig Christen. Kun Syndsbevidsthedens Qval kan 

forklare, at et Menneske vil underkaste sig denne Radicalcour. 

Det at blive Christen er af alle, alle den rædsomste Operation. 

Men saa lidet som et Menneske, der blot føler sig lidt upasselig, 

kunde falde paa at underkaste sig den piinligste Operation: saa 

lidet kan et Menneske falde paa at indlade sig med Christen- 

dommen, dersom Synden ikke piner ham grændseløst — og hvis 

han da, vel at mærke, veed, hvad Christendom er, ikke har ladet 

sig foresluddre Noget om Christendommens milde Livet forskjøn- 

nende og forædlende, Trøstegrunde. 

Es 
Søren Kierkegaards Papirer, X1 11 
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[H) I Marginen: Hvad det angaaer med at Præsterne tale om, at 

” man jo lige saa godt kan være en Christen, fordi man er i Besid- 

delse af alle jordiske Goder, Rigdom, Ære, Anseelse o: s: v: da 

passe man vel paa. Præsterne maa altid for at oplyse dette recur- 

rere til Exempler af det Gamle Testamente. Aha! Jeg gad dog og- 

saa nok seet, hvor man i det ny Testamente finder det Skriftsted, 

som lader det saadan staae hen; og jeg gad dog ogsaa nok seet 

det christelige Paradigma, der ikke afgjørende udtrykker det Li- 

dende. Men Sagen er, der er i Christenheden omtrent so viel wie 

nichts af Christendom, det Eneste, der er, er en Smule jødisk 

Fromhed. 

big 
Hvad om jeg bag i andet Oplag af Enten—Eller skrev: 

Efterskrift 

Hermed tilbagekalder jeg dette Skrift. Det var et nødvendigt 

Bedrag, for som muligtz at bedrage Menneskene ind i det Reli- 

gieuse, der bestandigt har været min Opgave. Maieutisk har det 

vel gjort sin Virkning. Dog jeg behøver jo ikke at tilbagekalde det, 

jeg har jo aldrig udgivet mig for Forfatter af det. 

++ 
Der staaer om Satan (i Hiob) at han, efter hans eget Ord, kom 

" for at speide og gjennemvandre Verden. Deri ligger dog, at der 

Xer>en vis Art Iagttagelse der er af det Onde, som overhovedet 

Iagttagelsens Nysgjerrighed altid er af det Onde. 

Sig 
Hiob taalte Alt — først da hans Venner kom — for at trøste 

ham, da blev han utaalmodig. 

192 andet Oplag af Enten— Eller] sml. 147.266. ””i Hiob] sml. 37. 
"realte Alt… blev han utaalmodig] se Hiob 2, 10.3, 1 fø, 
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+ 
Der er kun Eet man egentlig skal blive alvorlig over: sin Synd. 

I Forhold til alt andet Sørgeligt gjælder det, kan Du tage Dig det 

let saa meget desto bedre. Men at tage sig Syndeniet er ny Synd; 

dette viser just, at her er Alvoren. 

E 
Hiob (IX, 20) siger rigtigt at om han end havde Ret, for Gud 

kunde han ikke have Ret, fordi han vilde blive angest for Dom- 

meren. Dette er, hvad jeg i en Tale i Lidelsernes Evangelium, 

har udviklet, Misforholdet mellem eller den qvalitative Forskjel 

mellem Gud og Menneske. 

+ 
Luther siger rigtigt (i Prædiken over Epistelen paa 8de Søndag 

efter Trinitatis) at hvis Synds- Forladelse var for at gjøre gode 

Gjerninger overflødige, saa burde man ikke kalde den Lære, Læ- 

ren om Synds-Forladelsen, men Læren om Synds-Tilladelsen. 

ETR 
» Digteren" drømmer om Bedriften, som han dog ikke selv 

kommer til at udføre, og han bliver veltalende. Maaskee bliver 

han just derfor veltalende, fordi han kun er Bedriftens ulykkelige 

Elsker, medens Helten er dens lykkelige Elsker; han bliver altsaa 

veltalende, fordi Savnet gjør ham veltalende. Thi ,,Savn" — o, 

Menneskene tale i Misforstaaelse ilde om Dig, som var Du blot 

den Grusomme, og ikke lige saa barmhjertig, som tog Du blot, 

men gav Intet — Savn gjør væsentligen , Digteren". 

En Passus, som ikke blev brugt i den første Tale af,,Lilien 

paa Marken og Fuglen under Himlen". 

196; Lidelsernes Evangelium] S.V, VIII,S.366ff. "Luther siger] 
En christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S. 378. — Sml. 173.213. 
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+ 
Saavidt jeg veed, er Ingen endnu faldet paa at skrive et Com- 

" merce Drama: 

Skuespil i 57/2 eller næsten 6 Akter. 

44 
NB. 

Det er aabenbart, at det er gaaet og vil gaae mig i mit offent- 

lige Forhold, som det er gaaet mig privat. Den ideelle Ud- 

holdenhed (der tillige er Lydighed mod Gud i Frygt og Bæ- 

ven) med hvilken jeg holder ud at være Forfatter trods Alt, 

og trods den Maade, paa hvilken jeg er blevet behandlet: den 

min Udholdenhed og min Lydighed mod Gud tager man 

ganske forfængeligt, indbilder sig, at jeg ved min Forfænge- 

lighed eller Deslige, er afhængig af dem, at jeg ikke kan und- 

være dem. Åk, jeg kommer til at tænke paa en vis ung Pige. 

Min religieuse Frygt og Bæven i Henseende til Forholdet 

tog hendes forfængelige eller stolte Hjerte saaledes forfænge- 

ligt, som var det Tilbedelse mod hende. Og da det saa kom 

til Stykket, at vi skulde skilles ad, saa viste det sig, at det dog 

i en vis Forstand var hende, der ikke kunde undvære mig. 

Overhovedet er og bliver det, menneskelig talt, min Ulykke, 

at jeg har saa stærkt et Indtryk af Gud, og faaer ham ind med 

i mine Forhold; thi dette bliver aldrig forstaaet i Verden, men 

altid taget forfængeligt. 

+ [/ Marginen: +] 

Hvad der <, menneskelig talt,> bidrog til at Christus blev ihjel- 

slagen er dog aabenbart, at han saaledes uafbrudt holdt Folket i 

Spænding. Menneskelig talt kunde han have skaanet Folket ved 

f. E, i nogle Aar at leve skjult, og saa igjen at træde frem. Dette 

200; ydighed] sml. 138.315. en vis ung Pige] sml. 160.260, 
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havde naturligviis været Usandhed. Men vist er det, at just det, 

at der blev brugt saa kort Tid, men at paa den anden Side Folket 

intet Øieblik fik Lov til ligesom at aande ud, at det fremskyndede 

Undergangen. Det Hele er som eet Aandedrag. Med Jubel mod- 

tage de det Overordentlige, og næsten i samme Øieblik trykker 

det allerede saa stærkt paa dem, at Undergangen allerede er an- 

tydet. Dette er det Overordentliges Dialektik, fastholdt i Eet. Be- 

grebet slaaer om. Det første Indtryk kommer igjen anden Gang, 

og da er Jubelraabet forvandlet til Raabet: korsfæst, korsfæst. 

Hvis vi ville glemme et Øjeblik, at Christus jo var kommet til 

Verden for at lide og døe, og hvis vi saa ville antage, at han havde 

levet som Lærer i 30 istedetfor i 3 Aar, samt at han havde ind- 

lagt, menneskelig talt, passende Mellemrum for at give Folket 

Tid til at puste ud: saa var det muligt, at han ikke var blevet 

slaaet ihjel. Men at anbringe saadanne Mellemrum vilde jo rigtig- 

nok have været en usand Accommodation. Med et Menneske er det 

en anden Sag; thi han er ordentligviis selv nødsaget dertil for sin 

egen Skyld, da han ikke kan holde ud i eet væk. 

+ 
NB. [7 Marginen: NB.] 

Angaaende,atjegikke komtilatreise 

iForaaret 48. 

En Tanke, der i den forløbne Tid oftere har paanødt sig 

mig, er, om det dog ikke havde været rigtigere, at jeg var 

kommet til at reise i Foraaret. Thi hvormeget jeg end er ble- 

vet udviklet og beriget i det forløbne Aar, har det dog ogsaa 

taget paa mig. 

Min Tanke, da jeg solgte Huset i 47 December, var at reise 

til Foraaret 48 og i længere Tid. Jeg lod derfor Tiden gaae 

hen, og leiede ikke Værelser. Imidlertid blev det mig tydeligt, 

70? rejse] sml.183.250. solgte Huset osv.] se IX, Tidstavle S. XXIIIf., 
og sml. 1X A 375. 
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at hvis det overhovedet var min Hensigt, at opgive at være 

Forfatter, vilde det ikke hjælpe mig stort at reise, lige tvært- 

imod; thi jeg er aldrig saa productiv som paa Reiser i Ud- 

landet. Saaledes gik Tiden hen. Da blev en Leilighed paa 

Hjørnet af Tornebuskegaden ledig, en Leilighed, som jeg fra 

det Øieblik det Sted blev bygget, har været forelsket i. Jeg 

besluttede da, at leie den, og saa gjøre en mindre Reise i For- 

aaret og Forsommeren. Saaledes gik Tiden hen. Jeg paabe- 

gyndte nu Trykningen af ,christelige Taler". Som jeg sad og 

læste Correctur af dem, udbrød Oprøret i Holsteen og hele 

Vrøvlet. Nu at reise var en Umulighed, ja, havde jeg nu væ- 

ret i det Tilfælde ikke engang at have Værelser, at flytte ind i, 

vilde det vel have forstyrret mig meget. 

Saa flyttede jeg da derhen. Men Leiligheden var høist uhel- 

dig, og Penge-Forvirringen samt saa meget Andet tog paa mig. 

Dog er det vist, at jeg just i den Tid har produceret noget af 

det Bedste jeg har produceret. 

Sæt jeg var kommet afsted tidligere (hvilket da forøvrigt 

var en Umulighed, da jeg jo først skulde trykke christelige 

Taler) saa var Enden blevet, at jeg øjeblikkeligt var kommet 

hjem. I Udlandet at opleve en saadan Penge-Crisis vilde vel 

have været endnu frygteligere. 

Det er saaledes saa langt som muligt fra, at det paa nogen 

Maade er min Skyld, at jeg ikke kom til at reise. 

Kun dette er det der har beskæftiget mig. Overhovedet er 

det mærkeligt at hver Gang jeg vil <gjøre>Alvor af at svinge 

af fra at være Forfatter, hænder der Noget, som gjør at jeg 

maa blive i det, og jeg faaer saa blot et nyt, et rigere Udtræk i 

Productivitet. Dette har ogsaa været Tilfældet denne Gang. 

Men jeg har lidt saa meget i andre Henseender, at jeg er ble- 

vet lidt utaalmodig, og denne Utaalmodighed har vel affødt 

hiin tungsindige Indbildning, om at det havde været bedre at 

tungsindige] sml. 183.234. 



A 202—206 (Journ.) 143 

reise, Noget som jeg ved Omstændighederne blev forhin- 

dreti: 

Forøvrigt er det ogsaa en Taalmodigheds-Prøve, at udvik- 

les som jeg gjør det, idealere og idealere, og saa at udholde 

denne Tids Piinagtighed, og det daglige Vrøvl. Idealt, troende 

fatter jeg mere og mere min Betydning, i Øieblikket seer 

det mere og mere ud som var jeg til Overflod. Nu, i dette 

Øieblik at faae Tanker anbragt, er næsten til at fortvivle over, 

derimod kan jeg hver Dag blive mishandlet af Pøbel. zog hver 

Dag faae ny Leilighed til at blive mindet om det Pecuniaire.23 

Men summa summarum: jeg kan ikke noksom takke Gud 

for det ubeskrivelig Gode han gjør imod mig, saa langt mere 

end jeg havde ventet. 44 

+ 
Det er et skjønt Ord for at udtrykke at hele Skabningen kun 

tjener een Herre, kun vender sig mod Een: uni-versum. (Uni- 

verset.). 

== 

Tænk Dig blot det ganske nærved, at Forbilledet kaldes et 

»Lamf, allerede dette er det naturlige Menneske til Forargelse» 

man har ingen Lyst til at være Lam. 

+ 
Det er ikke nøiagtigt udtrykt, at det er Sagtmodighed der tje- 

ner til vor Fred, man maa sige: naar Du er sagtmodig, saa har 

Du Fred, om saa hele Verden var Krig og Krig mod Dig. 

44 
Goldschmidt har to meget betydelige Forcer: han er foragtet; 

og han er Gjenstand for Medlidenhed. Det Første naaede han ved 

Corsaren, det Sidste ved , Jøden". Det er i en demoraliseret Ver- 

mishandlet] sml.184.217. det Pecuniaire] sml. 147.273. ?G old- 

schmidt] sml.186.227. 
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den den meest betryggede Stilling: han indtager det Punkt, fra 

hvilken alle Angreb kunne rettes paa dem, der have Æren og paa 

dem der ere frygtede, men intet Angreb kan rettes mod ham, det 

er i selve Begrebet en Umulighed. Han er foragtet — det er alle- 

rede en meget sikker Position, men det lod sig dog tænke at In- 

dignationen kunde blive stor nok saa han dog fik det at føle; men, 

men ach wei mir han er Gjenstand for Medlidenhed, han har jo 

selv saa rørende fremstillet hvad han har lidt som Jøde. 

+ 
Til Sandhedens Forkyndelse fordres foruden at have forstaaet 

- Sandheden, tillige at være i at forkynde den ganske uafhængig 

af Mennesker. Men saa sjeldent som der er En, der har fattet 

Sandheden, endnu sjeldnere En, der i at forkynde den, har denne 

Hensynsløshed. Men uden den bliver Sandheden forqvaklet, saa 

det Sande bliver usandt derved at Menneskene, til hvem det for- 

kyndes, blive gjorte til Instants. 

Fr: 
To Punkter kan man ikke have faste; thi saa kan man ikke 

- røre sig. Åltsaa enten staaer det Punkt fast: at dette er det Sande 

— og saa gesticulerer man med hele sin personlige Existeren i 

Henseende til at gjøre Opoffrelser. Eller man gjør det andet Punkt 

fast: mit Levebrød, mit gode Navn og Rygte, mit Avancement 

o: st: v: maa der ikke røres ved — ja saa gesticulerer man ved 

Hjælp af at slaae af paa Sandheden. 

44 
Rotter afrettes til at udrydde Rotter: saaledes opdrager hver 

Slægt sig Den Keller De>, der skal gjøre Alvor af med at for- 

kynde Christendommen for dem. Jo mere de forfølge og mishandle 

ham, desto mere vender hans Sind sig fra Verden, saa han ene 

har at holde sig til Gud. Og først naar et Menneske er saa ulyk- 

keligt og saaledes piint her i Verden, at hans Lidelse er som 

Menneske - Fjendskab: da først begynder Christendommen at 
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være til for ham. Alt dette Ølvarmerie med at leve gemiitligt og 

have det saa rart i Dyre-menneskelige Kategorier og saa at sætte 

Christi Navn paa Kagen hver Søndag: at dette Fitterie skulde 

være Christendom er naturligviis lutter Løgn. 

Det Ord: kommer hid Alle I, som arbeide og ere besværede 

— maa enten være sagt af Christus i Begyndelsen af hans Liv, 

saa det blot er den første Indbydelse — og Sandheden er jo til- 

trækkende for Alle ved første Øiekast. Eller det Ord maa forstaaes, 

som jeg et andetsteds har forklaret det, som den guddommelige 

Ophøiethed, der, uagtet den veed, hvor Faae der ville følge, dog 

i Betragtning af hvo det er der taler, siger: Alle I. Christus veed 

nemlig, at Alle skulde følge, at han er Alles Herre, derfor siger 

han Alle I, skjøndt han veed, at det kun bliver nogle Faa. Saa 

guddommeligt kunde intet Menneske tale, naar han vidste det 

Samme forud, der vilde blive noget menneskelig-polemisk i hans 

Indbydelse, fordi han dog vilde være lidende under, at der blev 

saa faae. Men Gud, som er ,,Sandheden" kan kun henvende sig 

til Alle — om der saa kun var Een, der fulgte Indbydelsen, ja 

om slet Ingen fulgte den, og han vidste det forud. Han kan ikke 

tale anderledes om sig selv og om Sandheden end at den forhol- 

der sig til Alle. 

+ 
<Psalmen No 22 i den evangeliske Psalmebog kunde synges 

forinden.> 

En Prædiken. 

Man kunde holde en Prædiken over det Thema: li] 

at Gudherer tilstede i dette Øieblik. 

Bøn 

Du Allestedsnærværende, da jeg betænkte, hvorledes jeg vilde 

tale og hvad jeg vilde sige, da var Du tilstede, da den Enkelte be- 

sluttede at gaae op i dit Huus og gik derop, var Du tilstede, men 

maaskee var dette ham "dog ikke ret nærværende: saa velsigne 

Det Ord] sml. IX A 16. 10den evangeliske Psalmebog] se til 29. 
(Den anf. Psalme findes S. 18 f.). 
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Du da vor Andagt, at vi alle, hver især maatte i denne Time for- 

nemme Din Nærværelse, og at vi ere for Dig. 

TIP LOS 

[Hvi ville ikke anstille nogen Betragtning <Du skal <det skal 

" jeg indestaae Dig for,» Intet faae at vide, som Du ikke veed, jeg 

skal ikke adsprede Dig», men vi ville betænke, og Du skal med 

Guds Hjælp faae Noget at betænke, idet vi nu betænke 

Tb 10: 

Har Du ikke idag fornummet, at Gud her er tilstede og Du for 

" ham, saa har Dit Besøg i Guds Huus været forgjeves, thi hvad 

Du forresten har seet og hørt er det Ligegyldige <— blot jeg 

vilde nævne det, vil Du erkjende hvor Ligegyldigt det er, og det 

vil maaskee synes Dig, at jeg vanhelliger det hellige Sted ved at 

tale om Sligt; hvilket dog ikke er saa, thi det gjør kun Den, som 

istedetfor at faae Indtrykket af at være for Gud,<kun) har hørt 

og seet Sligt.>, og Du kunde ligesaa godt være blevet hjemme, 

ja maaskee bedre, at da ikke Dit Besøg har været en Synd, som 

David siger: den Ugudeliges Bøn skal blive Synd (W 109, 7.). 

Paa den anden Side kunde Du hjemme i Dit Huus ret levende 

fornemme, at Gud er tilstede og Du for ham, saa kunde Du i en 

anden Forstand ogsaa gjerne være blevet hjemme. Thi vistnok er 

dette Sted Guds Huus, men Opgaven er just, at Dit eget Huus 

skulde blive et Guds Huus; og vistnok er dette Sted et helligt 

Sted, men Opgaven er just, at Dagligstuen ogsaa skulde blive et 

helligt Sted; og Forholdet til det Hellige er ikke saa meget at Du 

tager ud til det, som at Du tager det hjem til Dig. I Forhold til 

Forlystelse og Adspredelse kan det være rigtigt at Du tager ud, 

og det er ikke gavnligt, at Du har den hjemme hos Dig; men til 

det Gudelige skal Du ikke saa meget tage ud, og i ethvertTilfælde, 

hver Gang, Du tager ud til det, skal Du stræbe at tage det hjem 

med Dig. 
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+ 
Christenhedens Ulykke er dog aabenbart, at Luthers Lære om 

Troen har man taget det dialektiske Moment fra, saa den er ble- 

vet et Skalkeskjul for lutter Hedenskab og Epicureisme, man 

glemmer reent, at Luther urgerede Troen i Modsætning til den 

phantastisk overspændte Askese. 

4 
Naar Paulus urgerer, at han kun formaaer Alt ved Naaden, saa 

frembragte denne Tale den Virkning den skulde, thi Hedningene 

var det ingen Talemaade for. Men i Christenheden er det jo igjen 

længst blevet en Taalemaade, saa Reflexionen underfundigt spil- 

ler under, og ligesom det naar det er Mode at gaae skjødesløst 

paaklædt, uagtet man er skjødesløst paaklædt jo aabenbar er paa 

Moden: saaledes bliver Forsikkringen om at det er ved Naaden 

man formaaer Alt et underfundigt Spil, fordi det er en Vedtægt 

at honorere dette Udtryk for Ydmyghed. 

ka 
Et Ord. 

Jeg har ikke kjendt et eneste agtværdigt eller retsindigt Men- 

neske, — og jeg har dog et overordentlig udbredt Kjendskab her 

i Byen — uden at han i sin Tid var af den Mening, at det var et 

skammeligt, Nationen vanærende, Uvæsen der dreves ved Hjælp 

af Corsarens Sjouere. Der bør gjøres Noget, sagde de Alle. Har 

jeg da nogen Brøde, saa er det den, at jeg havde Resolverthed 

nok til at gjøre Alvor deraf. Denne Brøde er jeg ganske godt for- 

nøiet med og jeg vil nok tage den med mig i Graven og videre 

fort sad de to Veie.3 baade ind i Evigheden og ind i Historien. 

Derimod skulde man dog betænke, at det let bliver en Brøde af 

en anden Art, om man tilsidst takker mig for en Velgjerning ved 

Luthers] sml. 197.246. 214Paulus urgerer] se 1 Kor. 15,10. 
Smil 1805227. 
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virkelig at behandle den som en Brøde, og hvorfor? fordi man 

kun forstaaer det Gode i Betragtning, ikke i Handling; i Betragt- 

ningens Form er ubetinget enig om, at der skal gjøres Noget, og 

naar det virkelig gjøres, bliver bange for det, og finder, at det er 

en Overdrivelse. 

++ 
Der maa (som jeg i en af de tidligste Journaler har bemærket) 

indføres en ny Øvelse for Theologerne: Øvelse i den christelige 

Talekunst, nemlig ikke i den Kunst at prædike, det Rhetoriske 

og hvad dertil hører, men i den Kunst at kunne prædike — Chri- 

stendom. Thi Christendommen har en Specificitet med Hensyn til 

Meddelelse, som gjør at i Forhold til den gjælder ganske egne 

Kategorier. 

+ 
Der gives kun een consequent Opfattelse af Christendommen 

det er den at blive ihjelslagen for Sandhedens Skyld, at blive 

Martyr, naturligviis ikke saadan Huhei, jo før jo hellere, men 

med den meest gjennemførte Reflexion som Tjenende. 

Til denne den eneste sande consequente Opfattelse af Chri- 

stendommen (enhver anden er verdsligt, timeligt, jordisk, feigt 

eller dumt Sinkerie) svarer som Misvisning: et Selvmord, foran- 

lediget ved ikke at kunne udholde Martyriets langsomme For- 

arbeiden. 

4 
Det der har forvirret Alt og fremfor Alt hele Christenheden og 

hele Christendommen, er bestandigt at man gjør de Medlevende, 

Slægten o: s: vi: til Instants i Forhold til Sandheden. Alt dreier 

sig om den Enkelte. Denne Kategorie er det Punkt, ved hvilket 

og gjennem hvilket Gud kan komme til at berøre Slægten. Tages 

det bort, er Gud dethroniseret. 

116; en,..Journaler] V1A17; sml. VIII A229. ?"plive ihjelslagen] 
sml. 202.220. 
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Da nu dette er saaledes, saa er selvfølgeligt blot det, at jeg til 

et eneste Menneske henvender mig ganske ligefrem betræffende 

den religieuse Sandhed et Forsøg paa at gjøre ham til en Instants, 

og altsaa et Bedrag. 

H- 
Det Dialektiske ender altid paa een eller anden Maade med det 

Pathetiske (dette var<blandt andet> min Tanke med et Problem, 

der ligger etsteds i mine Papirer: Forskjellen mellem en pathetisk 

og en dialektisk Overgang). I Middelalderen viste dette sig paa 

en besynderlig Maade, idet der, der hvor det Dialektiske hørte 

op, indtraadte det Phantastiske. 

Et Exempel herpaa, hvorved jeg kom til at tænke Dette igjen, 

anførte Rosenvinge idag. Spørgsmaalet om de tilladelige Slægt- 

skabs-Grader i Forhold til Ægteskabet, satte naturligviis Middel- 

alderens Dialektik uhyre i Bevægelse. Tilsidst blev den saa skarp- 

sindig, at den ikke kunde standse sig selv, og man standsede saa 

— ved det 7de Leed — og hvorfor? kan De gjette, sagde Rosen- 

vinge; jeg svarede: fordi Gud hvilede paa den 7de Dag. ja netop 

svarede Rosenvinge. Jeg har nu vistnok en Slags Rapport til Mid- 

delalderen, men snurrigt nok, at hvad jeg dog. tillige sagde som en 

Witz, at det var Alvor. 

Men her seer man det Pathetiske i Form af det Phantastiske, 

og saaledes saa idelig i Middelalderen; det var den nødvendige 

Knude, de maatte slaae paa det Dialektiskes Traad. 

dt 
Et sand Martyrium, omnibus numeris absolutum, er dog egent- 

lig kun muligt mod ,,Mængden", det er, Martyren maa falde for 

»Mængden." Den der bliver Martyr for Angrebet paa en Enkelt 

(Konge, Keiser, Pave o: s: v:) han er jo ikke forladt af Forestil- 

lingen, han har Mængdens Forestilling som det Understøttende. 

219 etsteds i mine Papirer] IVC 87—96 (12.13.105). — Sml.481.VIIIA 
18. B 85,5. Rosenvinge) sml. 55, og se Note dertil. ””M artyrium] sml. 
217.222. Mængden) sml. 180.260. 
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Og Socrates er den eneste, er i eminent Forstand, Martyren",det 

største Menneske; medens Christus er ,,Sandheden", og det vilde 

være blasphemisk at kalde ham en , Martyr". 

+ 

++ 
Christelig Recept. 

Sagen er ganske simpel. Tag det Ny Testamente for Dig, læs. 

Kan Du negte, tør Du negte, at hvad Du deri læser, om at forsage 

Alt, opgive Verden, som din Herre og Mester at blive bespottet, 

bespyttet: kan Du negte, tør Du negte, at det er saare let at 

forstaae, ubeskrivelig let, at Du hverken behøver Lexicon eller 

Haandbøger eller eet eneste andet Menneske for at forstaae det. 

Men siger Du ,jeg maa dog, inden jeg vover saa afgjørende 

Skridt, først raadføre mig med Andre", Uforskammede, Ulydige 

sDu understaaer Dig3; veed Du vel, at det fremfor Alt er Guds- 

Bespottelse; thi Du, Bedrager, Du søger Udflugt og Undskyldning, 

da Du vel veed, at ethvert Menneske vil raade Dig til, hvad der 

giver Aflad, og til at følge hvad der bedre behager Kjød og Blod, 

vil sige: for Gud i Himlens Skyld spar Dig selv. 

Men Sagen er, o den ulykkelige Forvirring, er at Menneskene 

mene, at Gud er langt borte, at det er 1800 Aar siden at Christus 

døde. Hvad vilde vel en Fader dømme, hvis hans Barn istedetfor 

strax at adlyde den Befaling, der var let nok at forstaae, først 

raadførte sig med — en anden Dreng, om han skulde gjøre Fa- 

derens Villie. Vilde Faderen ikke sige: just det, at Du understaaer 

Dig åt tale til een eneste af Dine Kamerater, om Du skulde gjøre 

det eller ikke det jeg har befalet, just det er Skyld nok, til at for- 

tjene enhver Straf. 

Og selv hvis det var saa (hvilket Du jo dog selv har indrømmet 

ikke er saa, og sandeligen heller ikke er saa) hvis det var saa, at 

Ordren, Befalingen var vanskeligere at forstaae: det er dog Uly- 

dighed at ville raadføre sig med en anden end med Gud selv. 

Christus... ,Martyr'"] sml, 119. 
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Saaledes vilde jo ogsaa Faderen sige til Barnet: hvad skal det til, 

at Du raadfører Dig med andre Drenge, Du kan jo komme til mig. 

+ 

ig 
Efter en saa enorm Productivitet næsten 10 Aar i Træk, nu 

først at skulle begynde paa det meest Afgjørende: det er strengt, 

det er som naar en Armee efter 3 Dages forcerede March an- 

kommer tidlig paa Morgenstunden den 4de Dag, og dog skal føres 

i Slaget endnu samme Dag. Og dog gjælder det maaskee just om 

at benytte Øieblikket. 

Og nu Øieblikket! Den, der har min Phantasie! I et lille Land, 

der ligger og kæmper i sin Opløsning, hvor Nationaliteten er una- 

turligt spændt til det Højeste; der er Krig ud ad; Partier ind ad; 

der lever et eenlig Menneske og udfolder en saa enorm Vinge- 

strækning; og dette eenlige Menneske er allerede, som , ethvert 

Offer skal saltes”, saltet i Pøbel- Forhaanelse — og just nu skal 

Øieblikket være for ham! Sandeligen, det er som læste man en 

gammel Geschichte, hvor man tillige læste, at den Mand blev 

slaaet ihjel. 

Dog er det Modsatte ogsaa muligt. 

ks 
Det at være Iagttager i den Forstand som man saadan taler 

derom, er egentlig Synd; Synden er at være objektiv, udadvendt 

istedetfor indadvendt. 

+E 
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I dybere Forstand Sympathie for mig er der egentlig Ingen af 224 

Forfattere o: s: v: der kan have. De føle kun altfor godt min 

uhyre Overlegenhed, og at her ikke er at tænke paa nogen For- 

ening og Deslige. Kort jeg er et Phænomen, og paa saa fatale 
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USD: 



1849 

225 

U. D. 

226 
U.D. 

152 A 224—226 (Journ.) 

Vilkaar som muligt: at være Phænomen i en saadan Kneipe som 

Danmark. Loven for Forfølgelsen jeg lider er ganske simpel: det 

skeer ved Pøbelen, medens de Fornemmere af Misundelse tie. 

Og Heiberg, hvem jeg aabenbart gjorde den størst mulige Tje- 

neste ved at styrte mig over P. L. Møller og Corsaren: han ikke 

blot tier, nei skjult stemmer han ligefrem i med Pøbelen. 

+ 
Det har interesseret mig, Tid efter anden at optegne Exempler 

paa den Nederdrægtighed, med hvilken jeg er blevet behandlet; 

Sligt kan existere efter min Død, at de kunne see, hvor nøiagtigt 

jeg gjennemskuede dem. Tale derom mens jeg lever gider jeg na- 

turligviis ikke. 

Noget der i sin Tid dog gjorde mig lidt nysgjerrig var, hvordan 

det egentlig hang sammen med den svenske Novelle: en Nat ved 

Bullar-Søe, som blev trykt som Feuilleton i Berlingske. At den 

af Mange Mange blev hentydet paa mig er nu vistnok; men naar 

den er skrevet, og om Nathanson tænkte derpaa, og Deslige gad 

jeg dog i sin Tid nok vidst. Overhovedet er det da min sædvan- 

lige Skjebne, at hvert et Ord, der kunde have Hentydning til 

mig interesserer Kjøbstaden ganske enormt — men mine Bøger, 

nei de blive blot plyndrede af andre Forfattere. 

Det jeg oplever er ganske simpelt en Kjøbstads misundelige 

Herskesyges Opstand mod — Aand. At man fra første af har taget 

feil af mig, ingen Anelse haft om mit Incognito: det bliver just 

Notabenet. 

Det det kniber lidt paa er legemlige Kræfter; thi aandelig føler 

jeg mig over al Maade uendelig stærkere end det Hele. 

4 
Det Onde, der allerede i lang, lang Tid havde været Danmarks 

specifike Onde (tildeels lidt til at undskylde, fordi Landet er saa 

Forfølgelsen] sml. 222.225. 225jen Nederdrægtighed] sml. 
"224.226. min Død] sml. 180.239. den svenske...Berlingske] sml. 
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lille, men i en anden Henseende hængende sammen med denne 

ægte danske Generethed og Frygtagtighed mod Fremmede og den 

næsten jødiske Misundelse mod hinanden indbyrdes) er Smaalig- 

hed, pianket Misundelse grundet i Ligemands- Herligheden og 

Middelmaadighedens Forgudelse, saa Medlidenhed er den eneste 

offentlige Dyd i Danmark. Men aldrig havde dette Onde (denne 

danske Grund-Skade) grebet saaledes om sig, fundet sig saa alde- 

les til Rette i at være den eneste Herskende, det Eneste, den 

offentlige Mening, som i de Aar jeg har været Forfatter. Falder 

jeg, falder jeg correct i Egenskab af religieus Forfatter og offentlig 

Charakteer, ved selv at have givet Ordren til at der fra den Kant 

sigtedes paa mig. At sige: at jeg var selv Skyld deri, er naturlig- 

viis at baggesnagvendt; thi det forstaaer sig, deri ligger just min 

Fortjeneste. 4L 

H: 
Men siger En: ,,det burde jo dog Du have forudseet, hvorledes 

det kunde ende, idet Du gjorde Skridtet". Dertil maa svares. Jeg 

var religieus besluttet og forsaavidt forberedt paa Alt ubetinget; 

jeg klager derfor heller ikke. Men vist er det dog virkelig, at 

menneskelig talt lod det sig dog heller ikke forudsee, at Forholdet 

skulde blive <saa> vanvittigt, saa lidet som det lod sig menne- 

skelig talt forudsee, at de Ansete vilde forraade mig, ja at deres 

Misundelse egentlig skulde blive det Farlige. Og endeligen hvad 

der er Hovedsagen, det der piner mig, er mine Formues - Om- 

stændigheder; dette til, er det, der gjør mig Sagen besværlig. 

Men alvorlig vil Sagen dog nok blive, skjøndt den blev lagt an 

i Form af en Spøg næsten. Og mere forlanger jeg ikke, selv om 

det Galeste skulde skee, end at have gjort det Hyklerie aabenbart 

som er i vore offentlige Forhold, at man endnu hyklet taler om 

at Angreb paa Ens Charakteer er det Farlige, medens Piat og 

Deslige, som det sande Farlige, bruges ganske ugenert. 

Falder jeg] sml. 225.229, ?””"Sml. 215.234. 
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Som jeg i sin Tid havde tænkt mig Sagen, var Operationen 

blevet saa let som mulig. Blot et Ord af to eller tre Anseete, men 

paa Prent, et Ord til mig, da jeg gjorde Skridtet, et Ord som: tak 

— saa havde hele Sagen været endt. Thi at jeg ubetinget var 

Manden troede i Grunden Alle Goldschmidt med. Men den fal- 

ske Interpretation fra oven af Skridtet, det blev Faren. Var det 

blevet, som jeg havde tænkt mig det, saa skulde heller ikke Gold- 

schmidt have lidt Uret, thi ham var jeg ikke ugunstig. Men Sagen 

er, det havde maaskee været en Usandhed, om Danmark saa let 

var sluppet fra ,Corsaren". Nu bliver Sagen alvorlig. Men sige 

skal man ikke, at det er min Indbildning, at ,, Corsaren" var en 

saadan offentlig Synd. Jeg seer bestandigt blot paa Udbredelsens 

Proportioner. Dette er jo et Faktisk, er ikke min Indbildning. 

Derfor skal man lige saa lidet kunne sige, at min Opfattelse er 

Indbildning, som at det er Indbildning, naar En siger: det er 

varmt idag — naar Thermometret viser 29? i Skyggen. 

zE 
Men vil En sige: Ulykken er, at Du har indladt Dig for meget 

med den simple Mand, at Du har villet, om end ikke qua Forfatter, 

dog personligt være til for dem. Svar. At det er klogere at leve 

skjult veed jeg nok — men hvad er saa Christendom. Og naar 

f. E. Mynster bryster sig af denne sin Klogskab med det skjulte 

Liv (ikke det skjulte Liv i Christo) i fornemme Kredses For- 

borgenhed: da satiriserer han sig selv frygteligt. 

fr 

HF 
I et saadant lille Hul som Danmark, hvor man har disse Tusin- 

der som ere Ingenting, blot Numerus, lige paa sig og slet ingen 

Afstand, og slet intet Selskab i en Kreds for sig af offentlige 

Charakterer: der at skulle være offentlig Charakteer, er et reent 

Martyrium. 

Goldschmidt] sml. 206.230. 7””Mynster] sml.137.241.  %PMar- 
tyrium] sml 226.247. 
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+ 
Saa længe kan der Intet ventes, saa længe det endnu vil være 

det tilstrækkelige Forsvar for Goldschmidt betræffende mig: at 

jeg saa selv forlangte det. Naar Viiet er naaet, da vil det lyde 

anderledes, og blive at betragte som om Tyvene til Forsvar for 

at have slaaet igjen paa Politiet vilde sige: de have jo selv begyndt, 

Men saa dybt vare vi sjunkne, at Usædeligheden formelig havde 

faaet Borgerret. Endnu er Tiden ikke kommet, endnu er Gold- 

schmidt skjult under <det Publikum> Foragtelighedens og 

Usselhedens store Publikums brede Skjørter som deres elskelige 

Dægge-Barn; thi hans Mod har da altid været — Feighed. [/ 

Marginen: Men Dag-Pressen skal nok komme til at bære Mærke 

af, at jeg har levet.] 

4 
Der gives Forbrydelser, som Politiet ikke har med at gjøre. 

Saadanne ere Bagvaskelse, Bagtalelse, Piatten o: s: v: naar det 

tager for stærkt Overhaand: saa skal Præsterne tage fat. Jo jeg 

takker Præsterne! Pøbelagtigheden begyndte med at angribe 

Politiet og om muligt aldeles at svække det; men Præsterne, jo 

jeg takker Præsterne. 

Præsterne in specie, og forsaavidt det var Presse-Misbrug, de 

andre Journalister have Ansvaret for, at Pøbelagtigheden udbredte 

sig stærkt. 44 

44 
Egentlig er det jo som en Art Grusomhed: at jeg (den Troende) 

skal glæde sig ved Christi Lidelse og Død. 

44 
Det er misforstaaet Springen fra det Ethiske til det Æsthetiske 

i Talen om Døden, naar det hedder: ikke vor egen Død, eller at 

330G oldschmidt] sml. 227.247. Dag-Pressen] sml. 189,231. 

””Presse-Misbrug] sml. 230.258. 
i2t 

1849 

230 

U.D. 

231 

232 

233 

U.D. 



1849 

234 

156 A 233—234 (Journ.) 

vi selv skulle døe — thi det er ikke det Tungeste — men vore 

Venners Død. Thi det eneste Alvorlige er at jeg skal døe og saa 

til Dommen. Man maa først uethisk have forfeilet Pointen i Døden 

for saa at komme ind i den Sludder om det er tungest at miste 

en Anden eller selv at døe. 
+ 

+ 
Hvor veemodigt, at ogsaa dette, som der nu — ja, Gud veed 

det er vanvittig nok — har været saa meget Vrøvl om, mine 

Buxer ogsaa det hænger (sindbilledligt) paa en tungsindig Maade 

sammen med mit Livs Tungsind. At der egentlig paa nogen Maade 

skulde være noget paafaldende ved dem, er da ikke sandt, og Løgn 

er det da, at jeg paa nogen Maade skulde selv have beordret det 

eller have til Hensigt at henlede Opmærksomheden paa min Paa- 

klædning. Men Sagen er ganske simpel. Vil man lægge Mærke til 

Folks Paaklædning, skal man i denne Henseende opdage, at 

Oldinge gjerne gaae med kortere Beenklæder. Den yngre Alder, 

Ungdommeligheden interesserer naturligviis Paaklædningen og 

især Benene. Alderdommen tænker blot paa Magelighed og paa 

intet mindre end hvordan det seer ud. 

Min Fader var en Olding, anderledes har jeg aldrig kjendt ham. 

Og hvad der er hele mit Livs Grund-Ulykke, at jeg skjøndt Barn 

blev forvexlet med det at være Olding: det viste sig ogsaa i min 

Paaklædning. Jeg husker meget godt fra Barn af, hvorledes det 

bedrøvede mig, at jeg skulde have saadan korte Beenklæder, jeg 

husker ogsaa min Svoger Christians idelige Vittigheder. 

Saa blev jeg Student, men Yngling blev jeg aldrig: Jeg fik 

aldrig det Ungdommelighedens Indtryk af Livet <(at der ligger 

et langt Liv for En, thi for mig har der bogstaveligen aldrig ligget 

mere end et halvt Aar, og neppe neppe det)3, som gjør, at man 

har Lyst og Sands for sit Ydre. Jeg trøstede mig paa anden Maade. 

Min Aand udvikledes enormt, og jeg tænkte mindst paa Sligt. Men 

24 Sml. 227.236. Tungsind] sml. 202.258. 
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som det gik med Alt, at jeg væsentligen forblev ved hvad der 

havde været Skik i min Faders Huus, at spise til Middag til den 

Tid og til Aften o:s:v:o:s:v:— saaledes gik det mig ogsaa med 

min Paaklædning. Den blev væsentligen uforandret, saa jeg med 

Sandhed kan sige, at det egentlig er min afdøde Fader man an- 

griber, naar man angriber min Paaklædning. <Tungsindigt - vee- 

modigt, ironisk- overgivent forstod jeg mig selv i den Lidelse at 

have været en Olding da jeg var 8 Aar gammel — og aldrig at 

have været ung, eminent udrustet med Aand opløftede jeg mig 

ironisk over Alt hvad der saaledes hang sammen med det Dyriske 

ved det at være Menneske. Men, at jeg nogensinde skulde blive 

Gjenstand for literairt Angreb i den Henseende, og at det af 

Tusinder skulde blive taget høist alvorligt som et Angreb paa min 

Charakteer: nei, det havde jeg ikke tænkt.3 

+ 
Paalangs ad Siden: 

»Vidnesbyrdet" er dog den Form af Meddelelse, der sandest 

træffer Midten mellem ligefrem og indirecte Meddelelse. Vidnes- 

byrdet er ligefrem Meddelelse, men gjør dog ikke de Medlevende 

til Instantsen. Idet nemlig Vidnets ,,Meddelelse" henvender 

sig til de Medlevende, vender ,Vidnet" sig mod Gud og gjør 

ham til Instantsen. H- 

33 

Da jeg i sin Tid kastede mig mod Pøbelagtigheden, da benyt- 

tede en vis fornem Misundelse dette mod mig, sigende: ,,han er 

dog en Phantast, at ville udsætte sig for noget Saadant, som han 

dog ikke kan udholde.” Da jeg saa ganske rolig blev staaende — 

og nu, da man maa tilstaae, at jeg dog holdt ganske godt ud, nu 

bliver Misundelsen en anden, nu ærgrer det dem, at jeg har Kraft 

dertil, item ærgrer det dem, at de mærke, at Sagen bliver alvor- 

lig, og de faae en Mistanke om, at der har skjult sig en oprindelig 

Alvor bag dette Skridt. 

2365m]. 234.242. 
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+H- 
Forsaavidt det er tilladt at tænke over Sligt og paa en saa reent 

menneskelig Maade maatte man sige, at et Menneske i Christi 

Sted, da Petrus fornegtede ham, har een Grund mere til at vredes, 

den nemlig, at intet Menneske jo kan have det til Hensigt at ville 

døe. Peders Forræderie gjør hverken fra eller til med Hensyn til 

hvad der var Christus Hoved - Hensigten for hans Liv: at døe, i 

denne Henseende kan jo Discipelens Forræderie ikke være til 

Hinder. Dette hænger igjen sammen med, at Peder ikke har — 

og intet Menneske kunde have det — Sag tilfælles med Christus. 

Naar derimod et Menneske har en Discipel eller Ven, han har 

stolet paa, og denne forraader ham: saa maa dette jo ordentligviis 

tillige antages at være til Skade for den Førstes Sag, da intet 

Menneske jo kan have ene og alene den Sag: at blive slagen ihjel. 

sig 
Det Sørgelige for os Mennesker er egentlig, at det næsten gjæl- 

der om Alt i vort Liv, at først bag efter, 9:, efterat vi har gjort det 

og ofte galt, saa veed vi, hvordan vi skulde have gjort det. 

+ 
Hvis man vilde udgive mine Journaler efter min Død, kunde 

man gjøre det under den Titel: 

Dommerens Bog. 

=$H: 
Det er dog saa sandt, hvad jeg etsteds har skrevet i een af 

Journalerne: 
Mit sidste Ord til de Medlevende: 

Lad mig saa see, at I, der have levet samtidigen med mig, pynte 

min Grav ud og sige: havde vi levet samtidigen med ham, skulde 

han ikke være blevet behandlet saaledes. 

+ ERE ES EET Te Bereeeere 
39min Død] sml. 225.247. ”"etsteds...Journalerne] VIII A 139. 
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sig 
Forstaae mig selv i det Mindre gjør man dog ikke. Hvor rede- 

ligt har jeg dog ikke i hvert mit Forhold til og hver Berøring med 

Biskop Mynster bevaret hele det første Indtryks Høitidelighed — 

han vurderer det dog egentlig ikke, han tager sig det udenvidere 

til Indtægt. Thi lidt Frygt maa der dog til. 

44 
Naar i et lille Folk — der just ved det ringe Antal fornuftigviis 

er anviist at beflitte sig paa Gemytlighed, hvilket igjen gjælder 

for hver Enkelt — et Menneske, der ved Livs-Vilkaar hører til de 

zsaakaldtez Begunstigede, ved Talent og Evne samt ved den 

Brug han gjør af den til de mere Anseete, naar han, er villig til 

at leve saa vidt mulig udtrykkende Ligheden med Enhver,: saa 

troede jeg, at dette var Gemytlighed, og Christendom, og jeg 

troede en saadan Leveviis just var paa rette Sted i. <det lillex 

Danmark. 

Dette var mit Tilfælde, saaledes levede jeg. 

Da der imidlertid samtidig i Literaturen havde udviklet sig et 

afskyeligt og usædeligt literair Phænomen, der er kun altfor ræd- 

somt uproportioneret, et literairt Phænomen, der hvis det skulde 

kunne siges at have nogen Tanke, maatte have den: at nivellere, 

at svække de Anseete, de Fornemme, at gjøre lige: saa fandt jeg 

mig, foruden af flere andre Grunde just ogsaa af den, at mit Liv 

havde været indrettet'som det havde været det, kaldet og opfor- 

dret til at kaste mig imod denne literaire Usædelighed. 

Dette skete. Men tillige skete der noget Andet. En vis fornem- 

mere Portion i Literaturen, der lige fra Begyndelsen havde seet 

skjævt til mig, benyttede sig af denne Fordeel. Der udspredtes 

en Opinion, at jeg var gal, at ville udsætte mig for Sligt, item, at 

det var Stolthed og Forfængelighed at jeg levede som jeg havde 

levet — udtrykkende Ligheden. Paa den anden Side gjorde natur- 

ligviis den literaire Usædelighed alt hvad den formaaede, hvilket 

da forøvrigt var i sin Orden. 

Mynster] sml. 228,259. 7”Sml. 236.244. 
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Enhver der overhovedet kan samle en Tanke, vil let see, at 

der er en uendelig Forskjel mellem hvad man frivilligt gjør, og 

at Raahed paa nogen Maade vil fravriste En det Samme. Denne 

Forskjel forklarer min forandrede Levemaade. Jeg er ikke en 

Gud, jeg er kun et Menneske. Det er let nok for et lille Land ved 

Kjøbstad-Sammenhold at skrue Fordringerne til et Menneske saa 

høit, at <formodentlig> ikke engang en Gud vil kunne tilfreds- 

stille dem; men et lille Land skulde dog betænke, at det har ikke 

meget at spøge med. 

35 
Pilatus Hustrue havde lidt meget af Drømme idag, og fraraadte 

derfor Christi Domfældelse. Men Pilatus drømte ikke om Dagen, 

han forstod, at hvis han ikke domfældte Christus, var han ikke 

Keiserens Ven — og han dømte ham. Forunderligt i Grunden 

var dog Pilatus Hustrue, som drømte om Dagen, mere vaagen end 

Pilatus, som ikke drømte om Dagen. 

44 
Sandt nok, Sagen med Pøbelagtigheden er blevet alvor- 

ligere end jeg havde forestillet mig den i sin Tid, hvor alvorligt 

jeg end betænkte Skridtet og religieust besluttet, som jeg var, 

det vil sige, jeg har opdaget Nederdrægtigheden og Demora- 

lisationen langt større end jeg havde tænkt mig, det forstaaer 

sig, den er ogsaa blevet temmelig fuldstændigt opdaget der- 

ved, at jeg blev staaende. 

Men just derfor, maa jeg sige, at det da var godt, at jeg 

kom med; thi jo alvorligere Sagen er, desto større min For- 

pligtelse og mit Kald. 

43PDilatus Hustrue...Domfældelse] Matth. 27,19.  forstod.…ikke 
Keiserens Ven] se Joh. 19,12. ”"Sml. 242,247. 
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FF 
Det er dog en rystende Omvendthed der er i alle<menneske- 

lige> Kategorier anvendte paa Gud- Mennesket; thi, hvis man 

kunde tale om Christus ganske menneskeligt, saa maatte man jo 

sige, at det Ord: ,,min Gud, min Gud hvi haver Du forladt mig" 

er en Utaalmodighed og en Usandhed. Kun naar Gud siger det, 

kan det være sandt, altsaa ogsaa naar Gud-Mennesket siger det. 

Og sandt, 9: da det er sandt, er det ogsaa Smertens Største. 

+ 
Jeg maa nu passe vel paa, eller rettere Gud vil vel passe 

paa mig, at jeg dog ikke forvildes ved altfor eensidigt at stirre 

paa Christus som Forbilledet. Det er det dialektiske Moment 

i Forhold til det næste Christus som Gaven, som Det, der 

skiænkes os (for at erindre om Luthers staaende Indde- 

ling). Men dialektisk som min Natur er, seer det altid i det 

Dialektiskes Lidenskab ud som var den modsatte Tanke slet 

ikke til — og saa kommer den netop først, og stærkest. 

ETE 
Jeg føler mig ubeskrivelig svag, mig synes længe kan det ikke 

vare inden Døden gjør en Ende paa Sagen. Og sandeligen en 

død Mand er det netop Kiøbenhavn og Danmark behøver, hvis 

der overhovedet skal være eller blive en Ende paa Usselhedens, 

Misundelsens, Grinets Nederdrægtighed. Derfor klager jeg ikke, 

om det end kunde synes en tung Skjebne, at jeg, der i ethvert 

andet Land vilde have tjent en stor Formue og gjælde for et Genie 

af første Rang, med Indflydelse af vidt indgribende Art, at jeg, 

ganske conzsequent, ved at være født i en demoraliseret Kjøbstad, 

naaede at blive en Slags Gale Meyer, kjendt, insulteret af enhver 

idet Ord] Matth. 27,46. — Sml.IXA103. %Luthers] sml. 213.248. 
247 sml. 244.254. Døden] sml. 239.250. Nederdrægtighed] sml. 
229.249. en Slags Gale Meyer] sml. IXA158. 
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Gadedreng (ganske bogstaveligen) selv af Slaverne — medens 

Misundelsen op efter i Stilhed glædede sig og nød sin Seier. Jeg 

klager ikke; om det end er Anklagen, at ganske bogstaveligen 

Enhver har tiet ubetinget i Løbet af over 3 Aar, medens dette 

fortsattes dagligt. Jeg klager ikke. Oldtiden forlystede sig ved at 

lade Mennesker stride med vilde Dyr, vor Tids Nederdrægtighed 

er mere raffineret. Men Offre er der faldne, og Taarer ere der 

udgydte i Stilhed af Qvinder (de Forfulgtes Hustruer, Døttre 0: 

s: v:)og imidlertid jublede Grinet og Subscribent-Antallet steeg. 

Offrene gik saa til en Side og døde — og Ingen blev ret opmærk- 

som; Qvinderne skjulte deres Taarer, og Ingen blev opmærk- 

som; thi de Lidende selv gjorde naturligviis Alt for at skjule. Da 

indviede jeg mig til Offeret. Jeg turde troe, at være Danmark lidt 

for stor til at det saadan kunde gaae uden videre hen, hvorledes 

jeg kom af Dage. Kun en død Mand kan standse og hævne slig 

Nederdrægtighed, hvori et heelt Land mere eller mindre er skyl- 

dig. Men hævnet skal I blive, alle I, der have lidt. Og ubeskrivelig 

tilfredsstillet føler jeg mig, jeg, der hvis ellers Nogen, just fandt 

en Opgave for mit Liv, som ganske svarede til alle mit Livs For- 

udsætninger. Det var jo nemt nok for de Medlevende at lade mig 

standse det Onde, lade mig med alle mine Opoffrelser garantere, 

at P.L. Møller og Goldschmidt dog holdt sig i Skindet — og saa 

imidlertid faae deres Misundelse mættet, ved at jeg maatte lide 

hvad jeg har maattet lide, forøget derved, at jeg af de Anseete' 

blev saadan erklæret for saadan gal, at jeg vilde udsætte mig for 

Sligt. Gjengjeldelsen kommer. 

Og saa vender jeg mig til den anden Side, betænkende i megen 

Frygt og Bæven mit personlige Liv, dets Synder, men haabende 

og troende, at Gud for Christi Skyld vil tilgive mig — og saa 

»ein seliger Sprung in die Ewigkeit". 

4 
Saaledes er altid Forskjellen imellem den æsthetiske Fremstil- 

” lings Distance, og det virkelige Udsagn i Situation: da Christus 

Goldschmidt] sml. 230.254. ein seliger...Ewigkeit] sml. S.V., III, 
9; 93 



A 248—-249 (Journ.) 163 

(Luc: 8,53.) sagde ,,Pigen er ikke død, hun sover" da beloe de 

ham — naar Præsten præker om det Skjønne og Trøstelige iden 

Tanke at Døden er en Søvn — saa græde vi. Thi i Kirken der er 

jo ingen Død tilstede om hvem det siges, han er ikke død — han 

sover; vi ere alle levende. I Situationen med en virkelig Død kom- 

mer det Comiske. Hvad os angaaer, maa man da tillige erindre, 

at det Udtryk er blevet os en Trivialitet. 

Forøvrigt er det en mærkelig Distinction med Hensyn til Bibel- 

Udtrykket at hensove, paa hvilken ogsaa Luther <zEpistelen paa 

25d Søndag efter Trinitatis.z gjør opmærksom at i<1> Thess. 4,15. 

[I Marginen: ,,Paulus siger ikke: vi skulle ikke alle døe — men: 

vi skulle ikke Alle hensove., Thi han skjelner mellem at døe og 

afsoves Luther:] + 

+ 
Spørgsmaal, som ønskedes besvarede af en <afyx vore 

fornemme Mænd, der tillige gjør Fordring paa at være 

Christen. 

1) At det er det Klogeste at leve skjult, forskandset bag Sandse- 

bedrag, kun kjendt af de Fornemme, at det er det Klogeste, 

at det er det eneste Kloge: det veed jeg, det vidste jeg meget 

tidligt — men, nu kommer Spørgsmaalet, har man christe- 

ligt Lov dertil, er det ikke en Verdslighedens Usandhed 

og Løgn, for hvilken man paa Dommedag vil blive krævet 

ganske anderledes til Regnskab end for de almindelige For- 

brydelser, thi Eet er de enkelte Forbrydelser, og et andet 

at Ens hele Liv daglig har forskyldt det, at Ens Liv fra 

først til sidst har været en consequent Gjennemførelse 

deraf? 

2) At det at vove at gjøre Menneskenes Mængde opmærksom 

paa Sandheden, med Tilsidesættelse af Afstands - Sandse- 

Luc. 8,53] skulde være: 8,52. Luther...gjør opmærksom] En 

christelig Postille (se til VII A192). 2. Deel, S. 531. -— Sml. 246.264. vi 

skulle. hensove) 1 Kor. 15,51. 
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bedragene at indlade sig saaledes med Mængden, at den 

maa dømme: at det er en farlig Sag, at det er den sikkre 

Vei til et Martyrium, at det, menneskelig talt, er Galskab at 

gjøre det — men, nu kommer Spørgsmaalet: har man Lov 

til at unddrage sig, vil man ikke paa Dommensdag blive 

krævet til Ansvar først og fremmest betræffende saa at sige 

Total- Anlæget af hele Ens Liv? 

3) Naar da En indretter sit Liv saaledes, christeligt forsager 

Verdslighedens Klogskab, vover det ublodige Martyrium 

— og lider det: hvorledes kan der saa være Mening i, at 

det Sted eller det Land, hvori Sligt hænder kalder sig Chri- 

stenhed, eller er der Spor af Mening i, at blive Martyr<— > 

i Christenheden — fordi man udtrykker det Christelige? 

Er derfor dette Forhold ikke et Beviis for, at det er en 

Usandhed, naar det Sted, hvor Sligt hænder, kalder sig 

Christenheden ? 

Paalangs ad Siden: 

NB 

Ei heller de ,, tre Noter" skal udgives. Der skal ikke tales lige- 

frem om mig selv; og skulde der, skulde der tales meget mere, 

skulde ,,Synspunktet" udgives. Alt Sligt skal ligge færdigt, som 

det er, til efter min Død. 

Om min Person og ligefrem skal der ikke tales: 

1) fordi jeg dog væsentlig er en Digter; men i en Digters Person- 

lighed er altid noget Gaadefuldt, hvorfor han ikke maa fremstilles 

med, og for Alt ikke forvexle sig med i strengeste Forstand en 

absolut ethisk Charakteer. 2) Forsaavidt jeg er lidt mere end en 

Digter, er jeg væsentlig en Poeniterende; men derom kan jeg jo 

ikke tale, og altsaa skal jeg heller ikke tale om det mulige Over- 

ordentlige, der er mig forundt. 3) Jeg kan ikke sikkre mig og 

Martyrium] sml. 247.250. %"'tre Noter] sml. 157.351. Synspunk- 
tet] sml.147.351. min Død] sml. 247.266. Digter] sml. 198.267. 
Poeniterende] sml.156.267., Overordentlige] sml.183.267. 
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Meddelelsen, at Eftertrykket falder stærkt nok paa Gud. 4) Det 

er en Inconsequents i Retning af Sefvfornegtelse. 

At ville gjøre det var derfor af mig: 

1) en Ubesindighed, nu at ville tale om mig selv, som skulde jeg 

enten døe imorgen eller det var afgjort at jeg vilde ophøre at være 

Forfatter; da ingen af Delene er Tilfældet. 2) Var det en Utaal- 

modighed og Vilkaarlighed (Følgen af at jeg har været Lidende) 

at ville selv bestemme min Skjebne forud, eller bidrage til at jeg 

yderligere forceredes ind i Charakteren af en Martyr, om jeg end 

i al Stilhed er det, men uden at forlange den Satisfaktion at ansees 

derfor. 

En Guds Lykke var det at jeg ikke gjorde det, ikke udgav 

»Noterne" eller at Gud ikke tillod, at det skete. Det vilde paa 

enhver Maade have forstyrret mit Liv, enten jeg nu skal vedblive 

at være Forfatter, eller paa anden Maade anbringes. Jeg har derfor 

egentlig at angre den Tid, da jeg gik og vrøvlede med at makke 

ved, Noterne" nu eet Ord her, nu et andet hist. Jeg har lidt meget, 

men Gud hjælper mig ogsaa til at lære. 

Hvor meget Gud er Den, der styrer det Hele, seer jeg bedst 

af, at just Talerne om Lilien og Fuglen er blevne til i den Tid — 

og det er lige hvad jeg behøvede. Gud være lovet! Uden at stride 

med Menneskene og uden at tale om mig selv, faaer jeg sagt 

Meget, som skal siges, men rørende, mildt, opløftende. 

Og saa reise; jeg maa fjernes fra Stedet baade til et Øiebliks 

Rekreation og for længere Tid, thi det hænger sammen med at 

jeg dog væsentlig er Digter. 

Skulde jeg meddele ligefrem om min Person, maatte jeg ud- 

vortes tvinges dertil; og endda med Nød og Neppe, da Produc- 

tiviteten egentlig ikke er min men en høiere Magts. 

44 
Som Motto paa de 3 Skrifter (til Opvækkelse i Inderlighed: 

kommer hid alle I; salig Den, som ikke forarges; fra Højiheden 

vil Han drage Alle til sig) skal staae: 

Martyr] sml. 249.258. Talerne om Lilien og Fuglen] sml. 198.252. 

reise] sml. 202.266. 7%3 Skrifter] sml. 163.263. 
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Endnu føler jeg mig ikke stærk nok til at døe for Christen- 

dommen; jeg nøjes med det Mindre, med hvad jeg lige fuldt vilde 

behøve, at takke Gud for, at Christus er død for mig. 

H- 
De tre gudelige Taler. 

I de tre <gudelige) Taler er af ,,Fader vor" ikke benyttet den 

Bøn: komme Dit Rige, da Accenten i Forhold til Themaet z(Taus- 

hed)3 stærkest maatte falde paa: helliget vorde Dit Navn; og da 

desuden det bestemtere kommer i Talen No 2 i den Bøn skee Din 

Villie som i Himlen saa og paa Jorden, hvilken nærmest svarer til 

dette Thema (Lydighed.) Fremdeles er ikke benyttet den Bøn: 

forlad os vor Skyld som vi og...thi i den Henseende kan Lilien 

og Fuglen ikke være Læremester; endeligen er den Bøn ikke 

benyttet: giv os idag vort daglige Brød, fordi denne Bøn saa ud- 

førlig er blevet behandlet i tidligere Taler. 

4 

+ 
Ogsaa Dette hører da med til det Vanvittige i mit Forhold her 

hjemme, at man har forhjulpet den hele Sværm af Mennesker til 

at dømme om min Tale om Publikum og den Enkelte, den hele 

Sværm af Mennesker (Næringsdrivende o: s: v: o: s: v:), der jo 

ogsaa ere Forfattere og mene at vide, hvordan man skal tale til 

Publikum, da de jo er Forfattere af Avertissementer, hvori de 

anbefale sig og deres Varer o:s: v: til et høistæret Publikums 

Tilfredsstillelse. 

Ft 
Men <svagt og> feigt og lumskt og tildeels foragteligt af de 

Anseetere (f. E. Heiberg og hele det Slæng, paa den anden Side 

ogsaa den anstændigere Journalliteratur) var det dog at bære sig 

tre gudelige Taler] sml. 250.266. ”'qen Enkelte] sml. 168.266. 
154 Sml, 247.258. 
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ad som de bare sig ad i sin Tid. Jeg var det stolteste yngre Firma 

i Literaturen, det er ganske bogstaveligen sandt, at hine Anseete 

i Literaturen sad og ærgrede sig, men de vogtede sig vel for at 

vove Slag; jeg var en ubetinget Magt, og der var end ikke Een, 

der havde vovet at sige eet eneste ondt eller blot bedømmende 

Ord om mig, og det var emphatisk nok som Goldschmidt havde 

vidst at accentuere det. 

Da beslutter jeg mig til at vende hele Pøbelagtigheden over 

paa mig, for om muligt at standse den. Det er ubetinget den 

uegennyttigste Handling i den Tid jeg har levet i det offentlige 

Liv. Og hvad skeer. Den fornemme Misundelse tænker som saa: 

»aåha,her har han fangetsigselv; vi havde ikke Kræftertilatsvække 

ham, nu skal det vel lykkes. Skridtet han har gjort er dumdristigt, 

Striden saa ulige som mulig: et eenligt Menneske, kjendt af Alle, 

lige overfor Pøbelen, som tilmed er concentreret ved at have sit 

Organ, og et Talent til Chef. At han udretter Noget er imidlertid 

ikke umuligt; thi eminente Kræfter har han, og han synes at have 

en stor Tro. Nu eh bien, gjør han det, saa meget desto bedre, det 

kommer jo os til Gode; men i ethvert Fald, — og det kommer 

ogsaa os til Gode — han maa svække sig selv.” Saa taug den 

fornemme Misundelse, udviklede den Opinion at jeg var gal, at jeg 

vilde udsætte mig for Sligt. Pfui! 

Dog at jeg udrettede Noget — ja, naar jeg tænker derpaa, jeg 

forbauses derover. Goldschmidt bliver aabenbar lammet, Pointet 

i Corsaren var tabt, har reiser — kommer hjem og bliver anstæn- 

dig. P. L. Møller lod saa godt som ikke høre fra sig efter den Tid 

— og reiser. 

I en vis Forstand har den fornemme Misundelse faaet en endnu 

større Forestilling om mig, men det er den bestandig af Vigtighed 

at svække mig, og derfor af Vigtighed at vedligeholde den Opinion, 

at det var Galskab af mig — og tillige (besynderligt nok! thi hvis 

saa er, hvori ligger saa Galskaben!) at det er Ingenting, Ingenting 

at blive et Offer for Pøbelen. 

Forøvrigt var der et Træk i hiin Novelle ,,En Nat ved Bullar- 
0 

Goldschmidt] sml. 247.265. hiin Novelle] sml. 225. 

1849 



1849 

255 

U.D. 

256 

257 

U.D,. 

168 A 254—257 (Journ.) 

Søe”, som virkelig fristede mig til at falde paa, at der kunde være 

tænkt paa mig (som den hele Novelle havde et underligt Forhold 

til min Productivitet, næsten var som en Combination af For- 

førerens Dagbog og det psychologiske Experiment Skyldig — 

Ikke-Skyldig?, hvilket vilde være mig meget mærkeligt, dersom 

Novellen er ældre) det var det vanvittige Korstog som Helten 

foretager sig for at omvende Finnerne — det var næsten dannet 

som et formentlig Pendent til min Expedition mod Pøbelen. 

4- 
Luc: IX, 21. Peder svarede: Du er Guds Christus ,,Men han 

bød dem strengeligen at de skulde Ingen sige det". Her seer man, 

hvorledes Christus holdt over sit Incognito, dog vel aabenbart en 

teleologisk Reticents indenfor den at komme i en Tjeners Skik- 

kelse. 

Luc. IX, 25 hvad hjalp det et Menneske om han .... men 

tabte sig selv eller leed Skade paa sig selv; thi at tabe 

sig selv er ikke saadan udenvidere at blive af med sig selv, det 

er at beholde sig selv beskadiget tilbage. 

Sig 
Luc: XI, 5—8 kunde blive Text til en Prædiken om. 

at vibør være uforskamne i at bede. 

+ 
Luc: XI, 38. 39. — cfr. v. 45. Det er dog virkelig som en Uhøf- 

lighéd af Christus, der maatte vække Anstød. Han bliver indbudet 

af en Pharisæer til Middag; tager mod Indbydelsen; er altsaa 

Gjest. Saa gjør Pharisæeren den (fra hans Standpunkt) uskyldige 

Bemærkning, hvorfor han ikke toer sig først (v. 38.) — og deraf 

tager Christus Anledning til ved Gjestebudet at holde en Torden- 

tale over Pharisæerne. Og da saa (v. 45) een af de Lovkyndige 

siger: Mester, idet Du siger saadant, forhaaner Du os: saa følger 

en ny Tordentale over de Lovkyndige (v. 46 o: fl.). 
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Dette er et Bidrag til at belyse, hvor usand Præste-Opfattelsen 

er af Christus. 

4 
O, men uforklarligt er det dog, og det kan stundom overvælde 

mig, naar jeg pludseligt kommer til at tænke derpaa: jeg, der 

tungsindigt og christeligt, havde min eneste Glæde af at udtrykke 

Lighed med alle Mennesker, og derfor udsatte mig for de For- 

nemmes Ugunst — at jeg, just jeg, bliver forfulgt for min Stolthed 

af den simple Classe, at jeg just jeg bliver Offeret, som den hele 

Udvikling, hvori vi nu gaae ind, kræver — og saa var jeg netop 

Den, der udtrykte det, længe førend man fik Problemet op. 

Og smerte mig kan det dog, naar jeg tænker paa, hvorledes 

jeg dog har maatte forandre mig noget, det kan dybt smerte mig. Jeg 

der før havde en mild Hilsen til ethvert tjenende Menneske og 

til Enhver, et venligt Ord, et Opmærksomhedens Udtryk — jeg 

er nu ordknap, undvigende, gjør lidt Forskjel i min Maade at hilse 

paa, seer halv adspredt paa Den, der hilser (ak jeg som elskede 

at hilse først!) og hilser som i tredie Person. Og det maa jeg gjøre; 

jeg maa ordentlig huske mig selv paa at gjøre det — thi Verdens 

Frelser kan jeg ikke være, og holder jeg ikke lidt igjen i den Ret- 

ning, saa ender det med, at jeg bliver slaaet ihjel. 

Men deraf kan man see, at Pressens Ulykke altid er den, at 

frembringe det den udsiger saaledes, at naar det ikke var til før, 

saa bliver det til. Thi nu er det dog blevet noget sandere, at jeg 

er stolt. Men hvo er Skyld deri? Pressen! Aabner jeg mit Øie, 

seer mildt ud og paa Enhver — saa opfanger jeg i Sneseviis disse 

grinende Fjæse: ergo maa jeg (det er Nødværge)—stolt trække mit 

Øie ind i mig selv. Var jeg, som fordum, villig til at have et ven- 

ligt Ord til Enhver, i samme Øjeblik har jeg en Slump af disse 

fnisende Dosmere om mig: ergo, maa jeg (det er Nødværge) stolt 

være ordknap. Af denne Striden kommer det igjen, at jeg mere 

accentuerer de Enkelte, som ere mig hengivne, eller for hvilke 

258 Sm1,254.262. tungsindigt]sml.234.260. forfulgt]sml.250,259 
Pressens Ulykke] sml. 231.341, 
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jeg har særdeles Hengivenhed — og saaledes er jeg (ja, det er 

Nødværge) blevet nødsaget til — at gjøre Forskjel. 

Dog Eet har jeg lært: den egentlig christelige Collision. Denne 

Collision har jeg ikke oprindeligt havt i mit Omfang, den skyldes 

alene min Conflikt med Mængden. Min Collision er ægte christe- 

lig: jeg forfølges — fordi jeg var godmodig. 

Det er ikke blot saa, at Verden vil bedrages, d: at man kommer 

(jordisk og verdsligt) længst ved at bedrage; nei den vil bedrages, 

den bliver rasende, naar man ikke bedrager den. Foragt Menne- 

skene stolt — og de elske Dig — elsk dem, og de hade Dig. 

Imidlertid skulde det ikke afskrække mig; men Forholdene ere 

altfor afsindige, og derfor maa jeg slaae lidt af. At Pressen er med, 

er det, som gjør det Onde til en frygtelig Magt. Var Pressen ikke 

med, turde jeg dog endnu haabe paa min personlige Magt. Men 

at eet Menneske kan hver ottende Dag eller hver Dag i eet Nu 

faae 40, til 50,000 Mennesker til at sige og tænke det Saymme — 

det er rædsomt. Og den Skyldige kan man aldrig personligt faae 

fat paa; og de Tusinder, han hidser paa En, ere i en vis Forstand 

uskyldige. 

Vee, Vee, Vee over Dag-Pressen! Kom Christus nu til Verden: 

saa sandt, jeg lever, han tog ikke Sigte paa Ypperstepræster 0: s: v: 

— men paa Journalisterne. 

44 
Paa hvilken rædsom christelig Usandhed er dog den saa kaldte 

christelige Stat baseret. Det er en saare lille Brøksdeel af de Sam- 

tidige der egentlig udgjør Staten. Under dem er et Chaos — og 

Ingen tør vove sig saa langt ud, at han forsøger paa at gjøre disse 

Tusinder opmærksomme. 

Tag Danmark! Biskop Mynster i Spidsen for Geistligheden. 

Hans Liv er med den størst mulige verdslige Klogskab indrettet 

paa verdslig Fornemhed. At prædike er ham en Embedsgjerning, 

efter Tour 1 Gang om Ugen eller nu hver 6te Uge. Forresten 

gjælder det for Alt om at holde sit personlige Liv saa fjernt, saa 

799 Mynster] sml. 241.314. 
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fjernt som muligt, ganske udenfor. Gud i Himlene er det en 

christelig Geistlig! Han veed ypperligt, at Forvirringens Tusinder 

og Tusinder ere til — men at han skulde indlade sig med dem: 

ih, Gud bevares det var jo uklogt! Gud i Himlene og det er en 

christelig Geistlig! 

Og han er Forbilledet! Efter ham danner Alle sig. Gud i Him- 

lene og det er Christenheden! 

I den Grad er den christelige Stat gudforladt og fortvivlet, at 

man ikke engang har lidt sympathetisk Pathos for Den, der vover, 

hvad man selv ikke vover. Nei, med den meest uchristelige Objek- 

tivitet anseer man Sligt for Galskab! Gud i Himlene, og saa ere 

vi Alle Christne! 

Og derfor har Martyriet i vor Tid faaet een Lidelse mere, en 

Potensation mere: at være fuldkommen forladt af enhver Fore- 

stilling, midt i Lidelsen at accompagneres af det Tilraab: han er 

jo gal, at han vilde udsætte sig for Sligt. 

i: 

+k 
Styrelsen veed dog at danne Collisionen for ethvert Menneske 

just i Forhold til hans Kræfter. Mit Livs Collisioner har, formo- 

dentlig i Betragtning af at mig har været overordentlige Kræfter 

forundte, en Potensation, der gjør dem til Alvor for mig, og i 

hvilken jeg strax genkjender mig selv, min Personligheds Eien- 

dommelighed, saa jeg fra Collisionernes Beskaffenhed kan slutte 

til min Aands Eiendommelighed; og det er ogsaa vist, saadanne 

Collisioner forekomme meget sjeldent. 

Min erotiske Collision havde den Potensation: at det ikke var 

nogen anden Magt, der skilte os ad, ei heller Pigen, der brød med 

mig, men at det var mig selv, der maatte tilintetgjøre en virkelig 

Elskov, saa jeg foruden min egen erotiske Smerte fik en sympa- 

thetisk i Forhold til hende som jeg gjorde ulykkelig, og endeligen 

Ansvarets Lidelse dobbelt skærpet ved, at det der bestemte hele 

Martyriet] sml. 258.272. ”%”Pigen] sml. 200.266. 
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Skridtet var Anger over et tidligere Liv og Tungsind. Dette er 

unegteligt en saa combineret erotisk Collision som det er mu- 

ligt. 

Min anden Collision er den med Verden. Her er igjen Potensa- 

tionen, at jeg er den, der frivilligt har udsat mig for det Hele. Og 

forøvrigt er allerede Collisionen med ,, Mængden" en Potensation; 

men det forstaaer sig, der lever intet enkelt Menneske med hvem 

jeg kunde collidere saaledes, at det kunde falde mig ind, at det 

skulde have Stort at betyde, eller blot være lige Kamp. 

Min Overlegenhed i Forhold til det almene- Menneskelige er 

strax til at gjenkjende i mit Livs Collisioner derpaa, at hvor jeg 

faaer en Collision bliver den altid saaledes, at jeg faaer , Anfæg- 

telse" med. Anfægtelse ligger i, at jeg er selv den Handlende, 

selv Den, der maa gjøre det afgjørende Skridt, selv Den, der maa 

udsætte mig for Lidelsen. Men just dette Spontane bliver Anfæg- 

telse, der altid lyder saaledes: ja var det ikke for meget vovet. 

Det vil sige, i enhver <min) Collision er tillige en Collision med 

Gud, eller en Kamp med Gud. Just Dette er igjen i Collisionen 

Det, som gjør, at det bliver frygtelig Alvor med min Liden. 

Man tænke sig blot, hvilken Forandring i mit Liv, om det havde 

været en Pige, der havde behaget ikke at ville elske mig og havde 

slaaet op med mig — jeg tænker jeg havde slaaet bag ud af Kaad- 

hed. Men det komjeg ikke til — ak thi jeg maatte være den Hand- 

lende, og maatte stride med Gud: frygtelige Collision. Man tænke 

sig, at det var en enkelt Mand, der litterairt havde overfaldet mig: 

jeg tænker han var i samme Øieblik faldet over mig og havde 

brukket Halsen. Men ,Mængden" er i sig selv allerede en gan- 

ske anderledes besværlig Collision. Og dog forslaaer ogsaa det 

kun lidet; men jeg var selv den Handlende, jeg streed med Gud: 

frygtelige Collision! 

Dog dette er igjen Vidnedsbyrdet om, at jeg forholder mig 

til det Christelige; thi det er ægte religieuse, og christelige Col- 

lisioner. 

Tungsind] sml. 258.267... Mængden) sml. 220.268. Anfægtelse] 
sml. 22.452. 
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== 

Det er dog et mærkeligt Prædikat til Erinnyerne: uvnpoves 

Eptwvves. 
efr. Solger: iiber den Ursprung der Lehre von 

Dæmonen und Schutzgeistern in der Religion der 

alten Griechen. 
Nachg. W. 2d B. <Noy XI. p. 655. 

Jeg kommer derved til at tænke paa den Sprogbrug: at huske 

En Noget. Man vilde derfor emphatisk kunne sige: £husk paa,3 

Retfærdigheden husker! Solger gjør paa det anførte Sted opmærk- 

som paa den tydske Sprogbrug: ahnden i Betydning af straffe. 

Skjebnen sige Grækeren følger: uorpa Émetar, eller <ogsaa> den 

seer Alt. ,,Dieses begleitende Bewusstsein ist auch die Zeit, in 

einem håheren gåttlichen Sinne gedacht, und daher ist auch 

Xpovos eine Schicksalsgottheit, welche alles Einzelne als eine und 

dieselbe anschaut ... Dieses <unbekannte> dunkle, alles an- 

schauende Wesen erkennt also vorziglich auch die Vergehungen 

der Menschen, und straft sie, wenngleich noch so spåt; denn 

dasselbe begleitet in ununterbrochener Einheit wie die Gegen- 

wart so die fernste Zukunft.” 

Overhovedet er jo Tidens Bestemmelse at gjøre aabenbar. 

Hvor dybsindige var dog Grækerne; jeg tænker blot her paa 

Plutarchs Afhandling om den guddommelige Retfærdigheds 

Langsomhed, en gribende ethisk Afhandling. 

dr 

+E 
Dersom der er Noget, som hedder Nødvendighed i en Indivi- 

dualitet saa er i min dette: at være der hvor Fare er. Og saa 

skulde det være muligt, at jeg i en heel Samtid var den Eneste, 

der saae Feil, og da jeg styrtede mig mod Pøbelagtigheden og 

Grinet vovede mig i en Fare — som ingen Fare var! O, I Daarer, 

%1Solger...Nachg. W.] 3: Solger's nachgelassene Schriften und Brief- 
wechsel. Hrsgeg. von Ludw. Tieck und Fr. v. Raumer. 1. og 2. Bd. Leipz. 1826. 

— Ktil. Nr. 1832-33. Plutarchs Afhandling] i Kaltwasser's (til VIA 71 

anf.) Overs. 5. Bd. (Frankf. am Main 1793), S. 1ff. 7% Sml. 258.475. 
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eller rettere I Tvetydige! Nei der er ingen Fare saaledes frygtet 

i Verden som just Latterens; og hvorledes den var frygtet her i 

Danmark og her i Kiøbenhavn det veed jeg allerbedst, jeg som 

levede i Omgang med Alle og dog er lidt af en Menneskekjender; 

hvorledes den var og er frygtet af de modigste Journalister og 

offentlige Personligheder: det vidste jeg; at det var netop Feig- 

hed, at Alt taug, det vidste jeg. See derfor fandt jeg, at denne 

Fare, der desuden har en dybere Rapport til min Persons Eien- 

dommelighed, at det var en Fare for mig. Det er den eneste Fare 

i Danmark, jeg har fundet stor nok for mine Kræfter. En Polemik 

med Heiberg: det var jo en Spøg; og om han havde havt 10 Andre 

til, det var ikke blevet meget alvorligt og var snart glemt. Men 

nu er det paa 4de Aar, — og Kiøbenhavn interesserer sig endnu 

for mine Buxer og Been med samme Lidenskab som for Tivoli, 

Maskeraderne i Casino, eller Krigen. 

ig 

NB. 

Alle Afhandlingerne (paa den nær om Adler) i ,,en Cyclus 

o:s:v:" kunne godt udgives. Men de skal udgives særskilt, 

hver for sig eller højest to sammen, og af Pseudonymer: HH, 

FF, P.P, De kunne saa som Blenkere ledsage Udgivelsen af 

de tre Skrifter til Opvækkelse. Men just fordi de skulle tjene 

som Blenkere, maae de komme i saa smaae Dosiser som 

muligt, + 

Paalangs ad Siden: 

+ 

Det kunde benyttes opbyggeligt den < tilsyneladende > Mod- 

sigelse som ogsaa Luther etsteds (i Evangeliet paa 3die Søndag i 

Advent) fremdrager: 

203 5m], 149.302. den...om Adler] sml. 90 og se Note dertil. de tre 
Skrifter til Opvækkelse] sml. 251.317. ?”%Luther etsteds])] En christe- 
lig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 43f. — Sml. 248,297. 
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»Evangelium prædikes for 

de Fattige" og 

»Gaaer ud og forkynder alle" 

Det er da forresten ligesom med hiint Ord: kommer hid Alle I 

OSSE v: 

28r 

NB. 

Det følger af sig selv, at naar Nederdrægtigheden mener og 

veed at den faaer Magt, den bliver ved en vis nederdrægtig 

Kløgt forsigtig; og naar saa Alle vil bøje sig for den, saa er den 

saa klog som enhver anden Tyran. Men derfor gjælder det om at 

faae den ud af denne Klogskab, at faae den til at forløbe sig, saa 

den kommer til at gjøre — hvad der, naar Tidens Fylde kommer, 

bliver en Consequents, den selv segner under. 

I Marginen: Det var den Underfundighed, der blev brugt mod 

Goldschmidt. Han fik jo Lov til at gjøre sig saa gal han vilde — 

jeg havde jo selv forlangt det. Men han tog sig ikke iagt for, at 

det kommer igjen, og i et Øieblik, hvor det vil intet Forsvar være, 

at jeg jo selv havde forlangt det, i et Øjeblik hvor Opmærksom- 

heden vil falde paa, at det blev aabenbart, hvad der boede i ham. 

ETR 

NB. 

Endnu et sidste Forsøg har jeg gjort for dog at sige et Ord 

om mig selv og hele mit Forfatterskab. Jeg har skrevet ,et 

Følgeblad",som skulde kaldes Regnskabet, og følge ,Talerne". 

Det er i mine Tanker et Mesterstykke; men det er det Lige- 

gyldige det lader sig ikke gjøre. 

Tingen er, jeg indseer med overordentlig Klarhed den 

uendelig sindrige Tanke der er i Forfatterskabets Totalitet. 

hiint Ord] sml.1XA16. %%Goldschmidt] sml. 254.311. 7?%Regn- 
skabet] sml. 272. ,Talerne")] sml. 252.317, 
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Menneskeligt talt var just nu Øieblikket, nu da anden Udgave 

af Enten—Eller kommer. Det vilde være Storartet. Men der 

er noget usandt deri. 

Thi jeg er saaledes Genie, at jeg ikke ganske lige- 

frem personligt kan overtage det Hele uden attræde 

Styrelsen for nær. Ethvert Genie er overveiende Umid- 

delbarhed og Immanents,<hary intet hvorfor; og det er derfor 

igjen min Genialitet der saa klart lader mig see, nu bag efter, 

det uendelige hvorfor i det Hele; men dette er altsaa Styrel- 

sens Part. Paa den anden Side, jeg er ikke saaledes 

den Religieuse, at jeg ligefrem kan henføre Alt til 

Gud. 

Altsaa ikke eet Ord. Skulde der siges Noget, da ene Dette. 

Eller hvis Omverdenen vil afnøde mig en Erklæring og 

Forklaring: da denne. 

Jeg lider ubeskriveligt, hver Gang jeg har begyndt paa 

at ville udgive noget Saadant om mig selv og Forfatterskabet. 

Min Sjel bliver urolig, min Aand hviler ikke som ellers i at 

producere; jeg omfatter med en rædsom Lidenskab hvert 

Ord, husker til alle Tider, ogsaa udenfor Arbejds Tiden; min 

Beden bliver usund og adspredt, thi enhver Ubetydelighed 

bliver mig overdrevent vigtigt, saasnart det forholder sig 

hertil. Saasnart jeg lader det være, enten producerer dette, 

men med den Tanke ikke at ville udgive det, eller produ- 

cerer Andet, saa bliver jeg strax rolig, min Aand hviler, som 

nu i at have skrevet og i at skulle udgive de 3 gudelige Taler. 

Det er for Meget, nu pludselig at ville overtage denne 

enorme Productivitet som een Tanke — uagtet jeg meget 

godt seer at den er det. Men dog er det slet ikke dette For- 

fængelige, der har bestemt mig, det troer jeg ikke. Det er 

oprindeligt en religieus Tanke jeg meente at skylde Gud det. 

anden Udgave af Enten— Eller] sml. 192.302. Genie] sml. 322. 
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Men derfor ligger jo ogsaa nu Alt færdigt — til efter min 

Død. 

Personligt kan jeg ikke saaledes overtage det. Det, for at 

tage et Exempel, det er sandt, at jeg ,religieus besluttet" be- 

gyndte som Forfatter; men det maa forstaaes paa en anden 

Maade. Enten— Eller, især ,,Forførerens Dagbog" har jeg 

skrevet for hendes Skyld, for at klare hende ud af Forholdet. 

Overhovedet er just dette Tegnet paa, at det er Genialitet i 

mig, at hvad der beskæftiger mig personligt, at det gjør Sty- 

relsen til noget vidt indgribende. Jeg tænker her paa hvad en 

Pseudonym har skrevet om Socrates: , hans hele Liv var 

personlig Beskæftigelse med sig selv, og saa gaaer Styrelsen 

hen og øger verdenshistorisk Betydning dertil.” Saaledes for 

at tage et andet Exempel. Polemisk er jeg af Naturen og det 

om hiin Enkelte har jeg tidligt forstaaet. Men dog, da jeg skrev 

det første Gang (i to opbyggelige Taler) tænkte jeg især paa 

det: min Læser, thi denne Bog indeholdt et lille Vink til 

hende, og det var indtil videre især uhyre personligt sandt i 

mig, at jeg kun søgte en enkelt Læser. Denne Tanke er saa 

efterhaanden blevet overtaget. Men her er atter Styrelsens 

Part saa uendelig. 

Den øvrige Productivitet kan godt udgives. Kun ikke eet 

Ord om mig selv. 

Reise maa jeg saa. 

Paalangs ad Siden: 

O, at jeg turde sige det som jeg forstaaer det i mit Inderste, 

hvor jeg ypperligt forstaaer mig selv. Jeg er en Poeniterende. 

leg var det;<; Jeg var det derfor har jeg ikke søgt noget Em- 

min Død] sml. 250.281. hende] smil. 260.280. enPseudonym] 

S.V.VII, S.120f.+)  hiin Enkelte] 253.286. i to opbyggelige Taler] 

S.V.III,S.11. Reise]sml. 250.267. ?%Poeniterende) sml. 250.272. 

Embed] sml. 167.280. 

1849 

267 
U.D. 



| == No) 

268 

USD: 

269 

U.D. 

270 

178 A 267—-270 ( Journ.) 

bed;> derfor hævede jeg<en)y Forlovelse; jeg var det, derfor 

udsatte jeg mig for Pøbelagtigheden, thi jeg meente at det 

just var en Opgave for en Poeniterende; jeg var det derfor 

har jeg holdt ud at blive staaende, ikke veget Pladsen — thi 

jeg gjør Poenitentse. 

Og dog har det Overordentlige været mig forundt. Men 

dette er just ogsaa det Overordentliges Dialektik: ringere — 

højere. Men tale om Dette kan jeg ikke, ikke om at jeg er en 

Poeniterende og altsaa heller ikke om det Andet. 

Ak og maaskee er der dog selv i min inderste Forstaaelse 

meget Tungsind. 

En Digter er jeg — reise maa jeg. 

+E 
Det er ogsaa Selvmodsigelsen i at stride med ,, Mængden": at 

anstrenger man al sin Kraft, for at udtrykke at det er Ingenting 

— saa siger Mængden: det er Ingenting, han bryder sig slet ikke 

om det, det kan man see paa ham — og saa bliver det galere. 

Paa den anden Side mærker den, at man lider, saa er Medliden- 

hed strax til Tjeneste. Ak, men selv Christus maatte jo taale at 

blive ynket. 

44 
Som Christus siger til den rige Yngling sælg al Dit Gods og 

giv det til de Fattige; saaledes kunde man vel ogsaa tale om den 

Fordring at give al sin Værdighed (9: den jordiske, timelige) til 

de Fattige, for nemlig at udtrykke Ligheden. 

+ 

44 
Det at leve skjult, dækket bag Sandsebedrage, og saa at vinde 

Mængdens stupor det er just Usandheden. Mod denne er det 

det Overordentlige]| sml. 250.299, Tungsind] sml. 260.272. 

Digter|sml.250.273. reise]sml.266.273. ”” Mængden"|sml. 260.270. 

7%Christus siger] Matth. 19,21. ””Mængdens] sml. 268.272. 
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blandt andet jeg kæmper. Ak, og saa elendig er Verden, Ingen 

forstaaer mig. Imidlertid sidder den fornemme Misundelse ganske 

trygt skjult bag sit Sandsebedrag, og glæder sig over den Modvind 

jeg faaer; ja den fornemme Misundelse interpreterer naturligviis 

det Hele i sin Fordeel, at Sligt hænder mig just fordi mit Liv er 

Usandhed; og tilsidst glæder den sig vel til, at jeg skal styrte, og 

Udbyttet af mit Liv skulde blive, at det jeg havde villet, det var 

Usandhed — derfor faldt jeg jo — men Sandsebedragene det var 

Sandheden, saa mit Livs Fortjeneste blev yderligere at bekræfte 

Sandsebedragene, som en Advarsel at skrække Folk hen til 

Sandheden 9: til Sandsebedragene. 

Dette vilde ogsaa skee, dersom der ikke var en Styrelse og en 

Gud i Himlene, og dersom det ikke var saa, at Lidelsernes Seier 

dog er den bedste, og da gjennem at ligge under den sandeste. 

+ 
Verdsligt spørger man: hvo prædikede idag — gudeligt skulde 

man ikke spørge om Sligt. Thi her, i Guds Huus, hvad enten 

Præsten prædiker eller Degnen, den berømteste Præst, eller den 

ubekjendteste Student: der er altid Een der prædiker og altid 

den Ene og Samme: Gud i Himlene. Det at Gud er tilstede det er 

Prædikenen, og det at Du er for Gud det er Prædikenens Indhold. 

ETR 

+ 
Digterisk om mig selv. 

[7] Marginen: Benyttet som , Følgeblad" til ,,Regnskabet"] 

.….… + Skulde <derimod> en Enkelt sige til mig: ,, Du som jo dog 

nu i længere Tid har levet og lever<daglig)> omgivet af disse 

Tusinders Piat, Grinen, Bestialitet o: s: vi: mig synes der er 

noget fremkunstlet i den Taushed, med hvilken Du aldrig omtaler 

[I Marginen: fortier] <alt> Sligt, eller i den Ro, med hvilken Du 

713 Regnskabet"] sml. 266.351. 
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taler om Dig selv, som var Du uberørt af Livets Usselhed [rettet 

til: alt Sligt]." Ham vilde jeg svare. 

For det Første. Der er, naar jeg taler, en meget ophøiet Person, 

som hører til — i det <sammey Tilfælde er da forresten ethvert 

Menneske, men de fleste betænke det ikke — der er en meget 

ophøjet Person, der hører til: Gud i Himlene; han sidder i Himlen 

og hører, hvad ethvert Menneske siger. Dette betænker jeg. Hvad 

Under saa, at min Tale har [rettet til: ikke er uden] en vis Høi- 

tidelighed; jeg taler<jo> desuden heller ikke med disse Tusinder, 

men med den Enkelte for Gud — saa er det jo snarere forunder- 

ligt, at min Tale ikke er uendelig mere højtidelig. 

For det Andet. Allerede som lille Barn blev det mig fortalt, og 

saa højtideligt som muligt: at ,Mængden" spyttede paa Christus, 

som dog var Sandheden. [/ Marginen: at man spyttede paa Chri- 

stus, at Mængden (,, De, der gik forbi") spyttede ad ham og sagde: 

tvi Dig] Dette har jeg gjemt dybt i mit Hjerte, [; Marginen i Blyants- 

klammer: thi om der ogsaa har været Øieblikke, ja Tider, hvor 

det har været mig som glemt, er jeg dog bestandigt kommet tilbage 

til Dette som min første Tanke.] jeg har [rettet fra: aldrig glemt 

det, men] endogsaa, for desto bedre at gjemme den, under det 

meest modsatte Ydre skjult, at jeg gjemte denne Tanke dybest i 

min Sjel; thi jeg frygtede for, at den for tidligt skulde undslippe 

mig, at den skulde franarres mig, og blive som et Skud løst Krudt. 

Denne Tanke — ved Hjælp af hvilken jeg ogsaa strax og let, som 

det mindreVanskelige, forstod, hvad der beskæftigede mig<meget> 

i min Ungdom: hiin <deny> eenfoldige Vise, <Intellectuali- 

tetens Martyr3 hvem , Tallet", ,,Mængden" forfulgte og dømte 

til Døde — denne Tanke er mit Liv. [i Marginen : medens Opgaven 

<hidtil> hovedsageligen er en Intellectualitetens, for hvilken der 

kæmpes religieust.] At jeg er paa den rette Vei, det veed jeg jo 

med den størst mulige Bestemthed deraf, at ,,Mængdens" Piat, 

Grinen, Bestialitet er Omgivelsen og Mærkerne. Hvad Under saa, 

Allerede som lille Barn osv.] sml. 169.1IXA: 288,S. 162.395. Frees 

den "] sml. 270.356. De...forbi] Matth. 27,39; Marc. 15,29. Martyr] 
sml. 259.274. 
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at min Tale ikke er uden en vis Høitidelighed, og at den, som jeg, 

har Ro; thi Veien er den rette, jeg paa den rette Vei, om end langt 

tilbage. Antaget, at De, der efter, frivilligen, at have lidt i 

længere Tid en Samtids Raahed, Mishandling, Bagtalelse (altsaa 

efter at være ligesom saltede; thi ,,ethvert Offer bør saltes"), efter 

derpaa at være blevne bespottede, bespyttede (altsaa efter at have 

modtaget den sidste Indvielse forinden): ende med at blive kors- 

fæstede, eller halshuggede, eller brændte, eller radbrækkede — 

antaget, at disse efter den christelige Rangforordning ere i første 

Classe af Rangen, hvilket dog vel er udisputeerligt: dette antaget, 

saa troer jeg, uden at sige for meget om mig selv, at jeg nu om- 

trent er Snederst3 i nederste, i ottende Classe. Videre kommer 

jeg vel ikke. Men dog passer det paa mit Liv, hvad engang en 

Lærer i sin Bedømmelse skrev om en Discipel — og det manglede 

blot, at det var om mig, han havde skrevet det —: ,,han gaaer 

tilbage ikke uden al Flid.” Af Læreren var det nu vistnok uheldigt 

udtrykt, det er kun et eget Forhold, hvor en saadan Dom kan siges 

at være heldigt udtrykt, som nu om mit Liv. ,Ikke uden al Flid" 

er dog maaskee for lidet sagt, thi jeg gjør mig megen Flid, er 

meget flittig og stræbsom; og tilbage gaaer jeg, det er ganske vist; 

og jo mere Flid jeg gjør mig, jo mere gaaer jeg tilbage, det er 

ogsaa ganske vist: saa jeg i Sandhed med megen Flid gaaer mere 

og mere tilbage. Paa den Maade haaber jeg at komme ind i Evig- 

hedenog hvor skulde det ogsaa, philosophisk,være muligtat komme 

ind i Evigheden, uden ved at gaae tilbage; hvor skulde det, christe- 

ligt, være muligt at komme ind i Evigheden, uden derved, at det 

mere og mere gaaer tilbage for En? Der blev jo spyttet paa 

Christus, som var Sandheden — og om jeg glemte Alt, jeg glem- 

mer aldrig, ligesom jeg hidtil intet Øjeblik [rettet til: ikke] har 

glemt, at man sagde dette til mig som Barn, og det Indtryk, det 

gjorde paa Barnet. Det hænder stundom, at et Barn endnu paa 

Vuggen forloves med Den, der engang skal blive hans Hustrue 

eller hendes Mand: jeg var, religieust forstaaet, allerede tidligt 

som Barn — for-lovet. Ak, jeg har dyrt betalt, at jeg engang mis- 

ethvert...saltes] Marc. 9,49, 
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forstod mit Liv og glemte — at jeg var forlovet! Og derimod har 

jeg engang i mit Liv oplevet den skjønneste og saligste, mig saa 

ubeskriveligt mættende Tilfredsstillelse, fordi jeg i det Skridt, jeg 

den Gang gjorde, i den Fare, jeg den Gang [rettet til: frivilligt] 

udsatte mig for, ganske forstod mig selv og forstod mig selv i — 

at jeg var for-lovet. Forlovet, forlovet til den Kjerlighed, der fra 

Første af og indtil dette Øjeblik, trods mine mange Vildfarelser 

og Synder, har omfattet mig — om hvem det ganske sandt kan 

siges, at han syndede meget, men om hvem det dog maaskee 

ogsaa ikke ganske usandt kan siges: han elskede meget — med 

en Kjerlighed, som uendeligt overgaaer min Forstand, med en 

Faderlighed, ,i Sammenligning med hvilken selv den kjerligste 

Fader kun er en Stedfader.” 

Og saa blot Eet endnu, hvad jeg, om muligt med en Døendes 

sidste Villie, lægger Alvorens stærkeste Eftertryk paa. Jeg har 

(naar jeg tænker mig forholdende mig [rettet til: i Forhold] til 

hine Herlige, til hvilke jeg dog kun forholder mig paa den størst 

mulige Afstand nedenfor som den Nederste i den nederste, i 

ottende Classe) jeg har et vistnok alvorligt og sørgeligt Fortrin, 

men dog i een Forstand et Fortrin frem for dem i Henseende til 

at skulle holde ud. Thi mig synes, naar man selv er Reen, Fuld- 

kommen, Hellig da maa Verdens Modstand <mod det Sande) gjøre 

En saa veemodig, at man hurtigt døde af Veemod. Jeg derimod 

er ingen hellig Person, jeg er en Poeniterende, hvem det kan være 

ubeskriveligt tjenligt at lide Noget, og hvem det personligt, just 

som Poenitentse, tilfredsstiller at lide; ja, hvis jeg vaf samtidig 

med en Renere, da £ vilde det tilfredsstille migz om muligt at 

vende al $Mængdens3 Haan og Mishandling fra ham paa mig. 

Dette mener jeg er et Fortrin, at jeg, der har den Ære at tjene 

Sandheden, ved personligt (for hvad jeg tidligere kan have for- 

brudt, og for hvad jeg personligt forbryder) at være en Poenite 

rende, saaledes (men ogsaa kun saaledes) finder Menneskenes 

Mishandling paa rette Sted, naar den er vendt mod mig. [/ Mar- 

ginen; hvem vistnok det Bedrag er lykkedes overordentlig, det 

Poeniterende] sml. 267.280. i Sammenligning...Stedfader] sml, 

IX A106, 
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Bedrag, der muligt til en vis Grad var Tungsindets Opfindelse, 

det Bedrag: at blive anseet for den Letsindigste af Alle.] 

44 

NB. 

Nei, ganske rigtigt, der skal ikke siges et Ord om mig selv, 

fremfor Alt da ikke i Forhold til en Overtagen af hele For- 

fatter-Virksomheden som min Tanke og Hensigt; hvormeget 

jeg end exciperer derimod i selve Fremstillingen, det forslaaer 

ikke, jeg skal tie. For Alt vilde det da blive usandt, hvis jeg I 
det Øieblik jeg gik <afgjørende> videre qua <religieus> For- 

fatter vilde sikkre mig hele det Foregaaendes Fart. 

Nei, jeg er Digter. Productiviteten er væsentligen min Ud- 

vikling, paa forunderlig Maade har Styrelsen — som man 

presser Saften af en Frugt — skruet mig saaledes Tid efter 

anden i et fornødent Livsforhold, for just at blive productiv 

som jeg skulde være det. 

Nu er jeg egentlig blot paa det Punct, hvor der kunde være 

Tale om at træde i Characteren; men dette vilde <saa> være 

noget Nyt og ikke at forvexle med at overtage hele det Fore- 

gaaende som mit, saa meget mere som jeg jo bestandigt havde 

tænkt mig at bryde af. 

Digter er jeg. Reise skal jeg. Det er paa det Oeconomiske 

jeg er blevet standset. Uafhængighed var den Understøttelse 

jeg behøvede, og at jeg havde den, skiulte maaskee for mig, 

at jeg dog egentlig var Digter, nu har jeg forstaaet det. Nu 

blot Taalmodighed. 

Paalangs ad Siden: 

+ 
Dersom en Mand vilde begynde paa følgende Foretagende. 

Han bekjendtgjorde, at da han var af den Mening, at det vilde 
SE SEERE eN SEE ET FED SE SES 

Tungsindets] sml. 267.280. ”Digter] sml. 267.275. Reise) sml, 

267.281. det Oeconomiske]) sml. 202.280. 
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være i et højistæret dannet Publikums velforstaaede Interesse, 

nøjagtigt at vide Beskeed om, hvilke Kræmmere der havde de 

bedste Varer, og i de forskjellige Retninger o: s: v:; da det tillige 

var i et højstæret dannet Publikums velforstaaede Interesse, naar 

man skulde leie Værelser, nøiagtigt at vide Beskeed om alle en 

Leiligheds gode og slette Egenskaber, dens aabenbare og hemme- 

lige Feil; og da det endelig var af Vigtighed for et højstæret-dannet 

Publikum at kjende vedkommende Mænds Reellitet, Manerer o: 

s: v: — saa havde han, ene og alene for at tjene Sandheden og 

et høistæret dannet Publikum, hvis Gunst og Bifald skulde være 

<ham> den eneste men ogsaa den kjereste Løn for hans Arbeiden, 

besluttet at udgive et Blad, et critisk Blad der ene og alene skulde 

beskæftige sig hermed. 

Hvad saa? hele Borgerskabet o:s:v: vilde fortvivle; de vilde 

see, at Meningen af Dette var hverken mere eller mindre end at 

lægge en ny Skat paa alle de Næringsdrivende, en ny Skat, som 

de s foruden at holde Bladetz maatte svare Redakteuren, , hvis 

han ikke skulde sætte dem saadan i Bladet, at det skulde være 

forbi med deres Næringsvei." 

Og saaledes behandler man Kunstnere, Forfattere 0: s: v:; 

der er Critiken en Skat, som man maatte betale. 

Og hiint Foretagende i Forhold til hele Samfundet (man kunde 

udvide det nedefter f. E., til den tjenende Classe, nøiagtigt — for 

at tjene et højstæret dannet Publikum, som skal fæste Tjeneste- 

folk, angive hvad Ondt og Godt der er at sige om enhver Tjeneste- 

søgende og omvendt for at tjene den tjenende Classe, give en 

Charakteristik af Familierne, Husbond, Madmoder og Børn — 

hvilket blev en ny Skat, der blev paalagt Vedkommende til dette 

Blad) kunde lade sig gjøre hvad Øieblik det skulde være, blot 

der er en Skurk, der har lidt Talent. Jeg forpligter mig til at gjøre 

det, hvad Øjeblik det skal være, og det skal lykkes, blot man idelig 

forsikkrer, at det er ene og alene for at tjene et højistæret dannet 

Publikum. 

O, og I Daarer saaledes have I levet og saaledes leve I her i 

Kiøbenhavn,. Og naar der saa endelig er et Menneske, der vil 
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om muligt sætte en Pind for denne Nederdrægtighed, ham for- 

følge I. 

Hvor sandt, hvad Moses oplevede: den største Plage er at ville 

frigjøre — et Trælle-Folk. 

dt 
Maaskee har jeg dog ogsaa været næsten selvplagersk grusom 

i at fordre for Meget af mig selv. Nu det faaer saa at være, ved 

Guds Hjælp tjener det mig nok til Gode. 

Men hvad jeg har lært, og hvad der staaer mig evig fast, er at 

jo højere man (ethisk) kommer op i det Gode, jo mere vil Verden 

gaae En imod. Havde jeg strax anlagt mit Liv som en Digters, 

fjern fra Menneskene, i Fornemhedens Skjul: hvilken Ære og 

Anseelse vilde jeg ikke have sikkret mig. Men at leve paa den 

Maade, er just, ethisk, Usandhed. Min Smule ethiske Værd er 

just, at jeg dog har levet anderledes — og just derfor (altsaa just 

for Det, som er min Fortjeneste) forfølges jeg og ansees for en 

Særling, berøvet i Mængdens Øine al Anseelse. 

Sagen er Menneskene forstaae ikke hvad det Høieste er. Og 

af de Faae, de meget Faae, som dog forstaae det, ere de Fleste 

langt langt for kloge til at lade sig mærke med det 9: de foretrække 

at profitere af Sandsebedragene. Saa bliver der i hver Generation 

endnu et Par Stykker til: det er Martyrer. 

dt 
Selv om Noget reent æsthetisk betragtet var Ironie, det, at det 

henvender sig til Pøbelen, med nederdrægtig Frækhed gjør ved 

idelig Gjentagelse Forsøg paa at faae det til at sætte sig fast i 

Pøbelen: det forvandler naturligviis Alt, og gjør det til den ned- 

rigste Calumnie. 

4 
Ogsaa dette hører da med, naar man er saaledes dialektisk 

situeret som jeg. Dersom jeg vilde sige til En ,det er trættende 

forfølge] sml. 272.275. ”Digters] sml. 273.280. Martyrer] sml. 
274.280. 

Søren Kierkegaards Papirer, Xi 14 

1849 

275 

BED: 

276 

USD; 

277 

UD: 



1849 

278 

USD: 

186 A 277—278 (Journ.) 

i Længden, at man i eet væk taler om Eet og det Samme En be- 

træffende.” Deraf vilde saa han strax tage Anledning til at blive 

sig selv vigtig ved at være objektiv og have den objektive Dom i 

Sammenligning med mig, som blot var subjektiv. Jeg vil nu ikke 

tale om, at det er nemt nok paa den Maade at blive objektiv — i 

Tilfælde hvor man jo er objektiv; thi han er jo ikke den Paagjæl- 

dende. Han vilde da sige: jeg hører saamænd aldrig Nogen tale 

derom. Deri kan han nu maaskee tildeels have Ret; men det er 

egentlig heller ikke Det, jeg meente. Lad dem snakke saa meget 

de vil — naar jeg er fraværende. Men det Trættende er, at Dette 

— hvad enten der nu i min Fraværelse bliver talt derom eller 

ikke — bliver strax berørt — saasnart man seer mig. Det er 

Trættende, aldrig at faae nogen Adspredelse i Omgang med An- 

dre, fordi man selv, blot man viser sig, bliver Gjenstand for deres 

Nysgjerrighed og Piat. Men hiin objektive Mand, han bildte sig 

ind at hans Dom var objektiv, at jeg dømte anderledes, var For- 

fængelighed. 

+ 
Og vilde jeg end tale til Nogen; jeg har egentlig Ingen at tale 

med. En enkelt En, som maaskee kunde forstaae mig, han betragter 

disse lyrisk stærke Udgydelser, der vilde komme, som en Slags 

Nydelse; ja der var maaskee Den, som kunde sidde og høre efter 

og notere sig det i sin Hukommelse — for at bruge det til Produc- 

tivitet. 

Thi mig betræffende strides der ikke om en Sag, om at man 

ikke kan forstaae mig og Deslige. Nei, Enhver har i sit stille Sind 

maaskee kun altfor stor en Forestilling om mig; men jeg er netop 

saa stor, at hele Kjøbstaden, de Forskjellige af forskjellige Grunde, 

kunne blive enige om i Misundelse om muligt at trykke mig ned, 

at de kunne have Medlidenhed med mig og saa i et Tutti lovprise 

mig. 

Hvis jeg ikke havde Christendommen kunde jeg ikke holde 

dette ud; men hvis jeg ikke var opdraget i Christendommen, var 

jeg heller aldrig kommet ud i Dette. 
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44 
Det er dette Dialektiske, jeg bestandig kommer tilbage til. 

Christus kommer til Verden, for at frelse Menneskene for at gjøre 

dem salige, Englene synge ved hans Fødsel: Ære være Gud i det 

Høje, Fred paa Jorden, og i Mennesker Velbehagelighed — og dog 

lærer Christendommen selv, at det at være sand Christen er, 

menneskelig talt, at være den elendigste af Alle, at altsaa Chri- 

stendommen gjør Mennesket, menneskelig talt, langt elendigere 

end han ellers nogensinde blev. 

Det har jeg kun forstaaet saaledes, at det er Collision mellem 

det Guddommelige og det Menneskeliges Qvaliteter, at Christus 

forstaaer Alt i guddommelig Forstand, men just det, at skulde 

drages saa høit op er for Mennesket den størst mulige Lidelse, 

ligesom det vilde være for et Dyr at skulde behandles som Men- 

neske, eller at fordre det at være Menneske af det. 

Men dog maa det fastholdes, at Christus jo ikke er kommet til 

Verden: alene for at efterlade os et Exempel. I saa Fald faaer vi 

Loven og Fortjenstligheden igjen. Han kommer for at frelse os, 

og fremstiller Exemplet. Just dette Exempel skal ydmyge os, lære 

os hvor uendelig langt vi ere fra at ligne Idealet. Naar vi da yd- 

myge os, saa er Christus idel Forbarmelse. Og i vor Stræben efter 

at naae Forbilledet, er Forbilledet atter os selv behjælpelig. Det 

alternerer, hver Gang vi skulde stræbe: saa er han Forbilledet, 

snuble vi, tabe vi Modet o: s: v: saa er han Kjerligheden der 

hjælper os til Rette, og saa er han igjen Forbilledet. 

Det vilde blive den rædsomste Qval for et Menneske, om han 

saaledes forstod Christus, at han blot blev ham Forbilledet, og 

han nu ved egne Kræfter vilde ligne Forbilledet. Christus er paa 

een Gang , Forbilledet" og just fordi han er det absolut, er han 

tillige det Forbillede, som kun kan naaes ved Forbilledets egen 

Hjælp. 

Forøvrigt maa erindres, hvad jeg bestandigt indskærper, at det, 

at det at være Christen, menneskelig talt, er den største Elendig- 

hed er, for at Eftertrykket uendeligt kan falde paa, at kun Synden 

Englene synge] Luc, 2,136. 
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kan drive et Menneske til Christus, at Christus ikke skal tages 

forfængelig i denne almindelige Præstesludder om en <himmelsk > 

Ven, milde Sandhedslære, det Dybe og de dybe Længslers Til- 

fredsstillelse og andet Slikkerie som Silke-Præster opvarte Silke- 

Tilhørere med. 

++ 
NB. NB. NB. NB. 

Hvor dog Tungsind og Religieusitet underligt kan blande sig, 

og hvor det dog er farligt at have saa uhyre Kræfter, som mig er 

forundt — og saa i saa smaa Forhold, som jeg lever i. 

Jeg har dog seet den Mulighed an, at gaae et Skridt videre og 

nu systematisk at styre videre Skridt for Skridt med den Mulighed 

for Øie at blive ihjelslagen. Sigtet og Alt var rigtigt — ak, og deri 

gjenkjender jeg mig selv i med samme Lethed at overskue hele 

Forholdet i en Stad som i et Elskovs-Forhold — Collisionen rigtig, 

den at falde for Pøbelen ved Hjælp af de Fornemmes Misundelse. 

Det vilde vistnok være skeet, i det Øieblik jeg nu, afgjørende i 

Charakteer, og med behørigt Incitament for hele Clerisiet havde 

givet Signalet: at der egentlig ingen Christendom er i Landet, og 

at det er nødvendigt: at indføre den. Geistligheden var blevet ra- 

sende, og havde været glad ved at jeg allerede var saa godt i Kast 

med Pøbelen — og nu benyttet det. 

At det er vist, at Christenheden kunde behøve en saadan Op- 

vækkelse, derom tvivler jeg intet Secund, eller rettere derom er 

jeg absolut forvisset. At det skulde være lykkedes mig, holder jeg 

mig ogsaa overbeviist om. At det, menneskelig talt, vilde være 

blevet Maximum, der var at bringe ud af mit Liv: det forstaaer jeg. 

Men nu kommer det Tungsindige og Usande. At det var mig 

af Vigtighed at falde. Jeg havde regnet paa at have Formue nok 

til at holde ud nogle Aar endnu, og Katastrophen i 48 hjalp over- 

ordentlig: saa var jeg undgaaet alle Spørgsmaal om Udkommet. 

Fremdeles jeg har stridt med Menneskene, og maaskee tilfreds- 

stillede det dog min Stolthed, at lade dem komme til at fornemme, 

BOT ungsind] sml. 272.281. blive ihjelslagen] sml. 275.281. 
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at de havde stridt med mig; thi jeg har studeret den lidende Maade 

at kæmpe paa trods nogen Feldtherre den handlende, og den 

lidende er da den religieuse og den dybsindige. 

Til mit Forsvar maa siges, at det som gjør mig Forholdet til en 

saadan lille Klat som Kiøbenhavn, naar vel at mærke jeg skal 

være offentlig Person, saa vanskeligt, er, at jeg maa have Ideen 

hos mig. Menneskenes Piat kan ved at komme i Berøring med 

Idealitet blive noget høist Alvorligt; og det var egentlig min Tanke. 

At mit Liv skulde tage den Vending, det har taget, end sige ende 

i et Martyrium: det er ikke faldet En Eneste af de Medlevende 

ind. Det er mig, der underfundigt styrer Intriguen — og de Med- 

levende skulde, efter min Taktik, ikke faae Øinene op, før det var 

skeet — og ved dem selv: see, nu kommer jeg igjen. 

Men heri ligger ogsaa en Uret mod Menneskene. Menneskene 

ere dog kun Børn, og saa er det uretfærdigt mod dem som det 

er utilladeligt mod En selv, at lade dem blive skyldige efter den 

Maalestok. 

Saaledes har jeg taget mit Livs sidste viie. Jeg svinger nu af, 

bliver mig selv tro i mit Oprindelige: at jeg dog væsentligen er 

Digter, og væsentligen skal høre op at være Forfatter, saasnart 

jeg ikke har Formue mere. 

Saa fjerner jeg mig. Dermed er Sagen en ganske anden; jeg er 

ikke mere i Charakteren af selv at være det Fremstillede. 

Men aldrig noksom vil jeg kunne takke Styrelsen for hvad den 

forunder mig, og hvorledes den hjælper mig. Forsaavidt jeg virke- 

lig har tænkt paa at gjøre Alvor af at gjøre dette Skridt, at blive 

ihjelslagen: maa jeg vel angre det. Men deels er det jo aldrig kom- 

met videre end i min Tanke, deels har jeg, (eller Gud har hjulpet 

mig dertil) saasnart jeg blev opmærksom paa, hvor dette førte mig 

hen og som jeg følte min Genius oprøre sig derimod, ogsaa gjort 

Modstand. Og uendelig Kjerlighed, som Styrelsen er, har den saa 

skjænket mig dette kostelige Fund af det Dybsindigste, jeg har for- 

staaet,tilen Foræring,hvilkenjeg digterisk kanraade over, ogsaa 

gjøre megen Gavn ved paa rette Maade d: digterisk at meddele. 

Digter] sml. 275.281. 
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Hvorledes skulde jeg dog nogensinde noksom kunne takke Gud. 

Men Eet har jeg lært, hvad det er at tjene Sandheden, I 7 Aar 

har jeg nu holdt ud at være Forfatter, efter den størst mulige 

Maalestok, med alle Opoffrelser: og jeg har høstet idel Utak, er 

blevet anseet for en Særling, og hvorfor? fordi jeg ingen jordisk 

Fordeel har havt. Sandeligen med min verdslige Forstandighed 

har jeg godt haft Øie for de jordiske Fordele. Det er heller ikke 

af Forfængelighed og Stolthed, jeg har holdt ud. Nei, Sagen er 

denne. Bundet i ulykkelig Tungsind, har jeg ikke meent, at kunne 

paatage mig et Embede; dybt ydmyget for Gud, har jeg følt mig 

ringere end det Almene. Derfor var det ogsaa, det veed jeg med 

Gud, at jeg i sin Tid hævede Forlovelsen. Som en Poeniterende 

har jeg takket Gud, at han forundte mig Leilighed til efter en 

større Maalestok, reent ideelt, at tjene Sandheden. Men hvad dette 

betyder i Verdens Øine, har jeg lært, og lært at sande Christen- 

dommen, ikke saaledes som Præste-Sluddren opfatter den. 

Og saaledes er jeg nu, af den kjerlige Styrelse, beriget med en 

saa eminent Forstaaelse af Sandheden, som sjeldent forundtes et 

Menneske, derhos, af den samme Kjerlighed, udrustet med emi- 

nente Evner til at fremstille den. I denne Henseende maa jeg kun 

ydmyge mig under Eet: at jeg dog ikke har Kræfter til selv at 

være det Forstaaede. Havde jeg ikke været i pecuniair Forlegen- 

hed, og alligevel forstaaet, hvad jeg har forstaaet, var dette maaskee 

ikke blevet mig tydeligt. Men Styrelsen har vidst at ydmyge mig. 

Dog paa samme Tid har den atter gjort for mig hvad saa ubeskrive- 

ligt overgaaer al min Forventning. 

Hvad Forholdet til R. Nielsen angaaer, da forstaaer jeg det 

meget let. Der, hvor jeg skal svinge af, behøver jeg altid et Men- 

neske. Han bliver mig, men i langt mindre Grad, hvad engang 

den lille Pige var. Han skal imidlertid vistnok ikke have Grund 

til at beklage sig over, at have haft et Forhold til mig; thi han er 

blevet rigeligt beriget. Min Tanke, end sige dens Nærmere, har 

jeg aldrig indviet ham i. Jeg har blot holdt ham ved min Side, for 

Forlegenhed] sml. 273.302. R. Nielsen[ sml. 111.343. Den lille 

Pige] sml. 266.374. 
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hvis jeg skulde ville gjøre Alvor deraf, — da var han Den, jeg 

skulde bruge. Var jeg traadt i Charakteren for at blive Martyr — 

saa var han blevet Discipel. Forskjellen mellem ham og hende er 

meget væsentlig. Ak, thi hende bedrog jeg dog paa en Maade, fordi 

jeg ikke selv havde forstaaet mig fra Begyndelsen af. Overhovedet 

den Gang fangede Styrelsen mig. Havde jeg ikke friet til hende, 

men med min Sikkerhed i at overskue Forholdet, i fjern Berøring 

sikkret mig hende, — at hun, hvis jeg skulde giftes, var Den, jeg 

skulde forenes med — og saa begyndt ret fra Grunden af at tænke 

over, om jeg kunde gifte mig: saa var jeg sluppet lettere fra den 

Sag; thi Resultatet var blevet, at jeg ikke kunde gifte mig. Men 

der fangede Styrelsen mig, og jeg kom til at lide efter en frygtelig 

Maalestok, just fordi Gud var i strengeste Forstand med, da der 

var en ethisk Forpligtelse mellem hende og mig. Mit Forhold til 

R. Nielsen har jeg fra første af gjort saa svævende som muligt, 

og dermed visseligen gavnet ham ved at berige ham med et heelt 

Tanke Udbytte. Med hende som sagt anderledes. Dog var det. vist- 

nok godt for mig, og ogsaa saaledes, at jeg paa den anden Maade 

egentlig var kommet til at gjøre hende langt større Uret, ved fjernt 

at have sikkret mig hende, og saa at hun ikke en Gang fik den 

Opreisning, at jeg blev en Skurk, fordi jeg ikke tog hende. Over- 

hovedet skylder jeg hende ubeskrivelig Meget. Hun har rørt mig- 

Haard som jeg var, om end i mit inderste Hjerte saa blød, var just 

en Qvinde beregnet paa at saare mig dybest, thi en Qvinde strider 

qvindeligt: ved Bønner og Taarer. Og denne Kamp er og bliver 

mit visse Nederlag, hvorfor jeg baade den Gang og ellers altid 

især kæmper for at holde Modparten stolt, at vi ikke komme til 

Bønner og Taarer og Guds Navns Nævnelse; thi saa er jeg væk. 

Paalangs ad Siden: i; 

d. 25 April. 

O, Gud være lovet, nu forstaaer jeg mig selv; og det var 

dog godt, at jeg ikke reiste ifjor Foraar, og maaskee var blevet 

281 rejste] sml. 273.302. 
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adspredt paa Reisen, eller forkeert productiv; og det har dog 

været mig ubeskriveligt gavnligt hvad jeg har lidt, om end 

forfærdeligt i det forgangne Aar. 

Beriget, som jeg aldrig har været det, efter en overordentlig 

Maalestok med Tanke-Indhold — og med alle Forudsætninger 

staaer jeg nu i en vis Forstand som ved Begyndelsen. Det er 

Christendommen jeg skal fremstille, og hvad jeg i denne 

Henseende har at gjøre, er allerede xxta Svvajuv tilstede i 

mig, men vil være rigeligt Nok for det længste Liv. 

Kun een Ydmygelse skal jeg qua Forfatter tage af Guds 

Haand, som Alt — og personligt har jeg altid været dybt yd- 

myget — den er: at jeg ikke maa fordriste mig med selv i 

Virkeligheden at udtrykke Det, jeg fremstiller, efter den 

Maalestok jeg fremstiller det, som var jeg selv Idealet. Jeg 

har i denne Henseende at gjøre en Indrømmelse i Retning af 

overveiende at være Digter og Tænker. Tungsind og Utaal- 

modighed og Bekymring havde nær drevet mig for langt ud, 

hvilket vilde være endt med, at jeg var blevet sprengt. Det 

var da ogsaa (hvad jeg dog tidligt blev opmærksom paa om 

ikke saa klart som nu) en Misforstaaelse af alle mine Forud- 

sætninger; det var en overmenneskelig Opgave, som den 

maaskee aldrig er løst: med min Bygning, min Phantasie, 

min digteriske Sands for Frembringelse tillige at ville exi- 

stentielt være det. I Almindelighed kommer først Helten, eller 

den ethiske Characteer, og saa Digteren: jeg vilde være begge 

Dele, paa samme Tid som jeg behøvede , Digterens" Ro og 

Fiernhed fra Livet og Tænkerens Ro, paa samme Tid vilde 

jeg midt i Virkeligheden være det Digtede og Tænkte. Selv- 

plagersk, som jeg altid har været, havde jeg i Tungsind, vel 

ogsaa med nogen Tilsætning af Stolthed, udfundet denne Op- 

gave til at plage mig. Gud har hjulpet mig, og som altid over 

al Maade. 

Digter] sml. 280.284. Tungsind]) sml. 280.302. 
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Det staaer nu saa tydeligt for mig, Alt hvad jeg forstod ifior, 

om hvorledes Gud har ført mig just til denne Opgave: at be- 

lyse Christendommen, at fremstille Idealet af en Christen. At 

jeg skulde være det, tænkte jeg mig heller ikke den Gang; jeg 

meente, at jeg skulde døe. 

Da det saa ikke skeete, og jeg ikke døde, saa var jeg et 

Øieblik ifærd med at misforstaae mig selv. Jeg syntes at for- 

staae, at Verden eller Danmark behøvede en Martyr. Skrevet 

havde jeg Alt færdigt, og tænkte saa virkelig paa, om muligt 

at understøtte det Skrevne paa den meest afgjørende Maade 

ved at blive ihjelslagen. 

Her var Misforstaaelsen, eller dette skulde jeg vel have 

med for at saare mig derpaa: at det formaaede jeg ikke. 

Og nu er Alt i sin Orden. Jeg har at gjøre et Skridt tilbage 

Retning af selv at ville være det Fremstillede, og saa er Op- 

gaven min. Desto stærkere vil jeg trykke paa Christenheden. 

Jeg bliver den ulykkelige Elsker i Forhold til selv at være 

Idealet af en Christen, derfor bliver jeg dets Digter. Denne 

Ydmygelse vil jeg aldrig glemme, og forsaavidt være forskiellig 

fra en almindelig Taler, der tankeløst forvexler det at snakke 

om Noget med at være det. Jeg blev <ikke> Ægtemand — 

men jeg blev Ægteskabets meest begeistrede Forfægter. Saa- 

ledes i en noget lignende Forstand med den anden Opgave. 

Jeg har ikke Kræfter til at blive et Sandhedsvidne, der bliver 

ihjelslagen for Sandheden. Dertil var mine Natur-Anlæg hel- 

ler ikke. Jeg bliver en Digter og Tænker, dertil er jeg født, 

men i Forhold til Christendommen og Idealet af at være 

Christen. Jeg kan ogsaa maaskee bringe eet og andet Offer i 

det Mindre, men væsentligen forholder jeg mig til det at være 

et Sandhedsvidne i den sande Ydmyghed: at jeg tilstaaer, at 

skulde døe] sml. 266.406. Martyr] sml. 280.284. Sandhedsvidne] 

sml. 119.346. 
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jeg er ikke i strengeste Forstand et Sandhedsvidne. At jeg 

tilstaaer Dette, er Sandheden i mig. Men det at det er sandt i 

mig, frembringer i mig en Smerte, der netop er Digter-Betin- 

gelsen i Forhold til Frembringelsen, der tillige er en Tænkers. 

Jeg har været langt, langt længere ude end en Digter i Al- 

mindelighed. Det var ogsaa fornødent, for at faae den Opgave: 

Christendommen, Idealet af det at være en Christen. 

Som der i en Digters Sang gjenlyder et Suk fra hans egen 

ulykkelige Elskov, saaledes vil al min begeistrede Tale om 

Idealet af det at være en Christen, gjenlyde af det Suk: ak, 

jeg er det ikke, jeg er kun en christelig Digter og Tænker. 

i: 

Naar jeg ophører at være Forfatter, vil der maaskee blive stor 

Ophævelse i den Anledning, om det Tab, Landet lider o: s: v: 

Dertil maatte jeg sige: efter den Maade, paa hvilken jeg er blevet 

behandlet, at slutte, skulde man troe, at Danmark havde Forfattere 

af min Art i Tusindviis — med mindre den Maade, paa hvilken 

jeg er blevet behandlet, skal være det ægte danske Udtryk for og 

Betegnelse af: at jeg var <den> eneste! Herunder et overstreget 

Dobbeltkors <I første Fald er det jo ligegyldigt, at jeg hører op; i 

andet Fald er det dog næsten for meget forlangt af mig, at jeg 

skulde blive ved — for maaske i længere Tid at faae at vide, 

hvad det i Danmark betyder at være den Eneste!> 

css 

+ 
Paalangs ad Siden: 

At overtage den hele Forfattervirksomhed som min Hen- 

sigt tør og kan jeg ikke; thi det er tillige mit Forfatter-Væ- 

sens (Det Dialektiskes) Mulighed, som er blevet til, lykkeligt 

begunstiget, omfredet paa enhver Maade af Styrelsen, under- 
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støttet ogsaa ved Situation — dog at det fra første af har været 

under Bevidsthed. Sige, at den pseudonyme, den æsthetiske, 

Productivitet er af mig benyttet som et Majeutisk tør jeg ikke, 

kan jeg ikke, men den vil faktisk i Forhold til Læseverdenen 

være hele Forfatter-Virksomhedens, totalt betragtet, Maieu- 

tiske i Forhold til det Religieuse, hvilket laae langt dybere i 

min Sjel; men, som sagt, at jeg har benyttet det saaledes, tør 

og kan jeg ikke sige. ala 

Paalangs ad Siden: ig 

Jeg har altsaa ogsaa nu fremtidigen at gjøre min Tale mild, 

at vinde Menneskene; thi dette ligger i, at jeg tilstaaer mig 

selv ikke at være væsentlig mere end en Digter, saa jeg altsaa 

ikke har et Højere i Baghaanden til tilsidst at argumentere 

med f. E. et Martyrium. årg 

++ 
Christus taug; der gives ogsaa to Grunde til at tie ganske: 

enten ikke at have eet eneste Ord at sige til sit Forsvar, eller at 

det vilde være en himmelraabende Usandhed at sige eet eneste 

Ord til sit Forsvar. 

+ 
Thomas a Kempis Iiste Bog 20de Capitel. 

»Saa ofte jeg var blandt Menneskene, kom jeg stedse mindre 

Menneske tilbage.” Efter Seneca epist. VII. ,Jeg kommer gjer- 

rigere, hovmodigere, vellystigere, grusommere og umenneske- 

ligere hjem igjen, fordi jeg var blandt Mennesker." 

284 Digter] sml. 281.302... Martyrium)] sml. 281.299. 7?%%Thomas a 

Kempis] om Christi Efterfølgelse, fire Bøger. Overs. og paany udg. af J. A. L. 

Holm (3. Udg. Kbh. 1848. — Ktl. Nr. 273), S. 26. Efter Seneca epist. 
VII] se Thomas a Kempis., anf. St., Fodnote. 
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Denne Tanke har jeg just selv for kort siden udtrykt saaledes: 

i hvilken Grad skulde Menneskene ikke blive — Mennesker, og 

Elskelige, hvis man kunde faae dem Enkelte for Gud. 

dk 
Der seer man hvad det betyder i Virkeligheden at være Chri- 

sten: (Joh: 12,10) Jøderne vilde slaae Lazarus ihjel — fordi 

Christus havde opvakt ham. Saa farligt er det at blive opvakt — 
i ! af Christus! ER 

dt 
Zacharias Werner anfører i en Prædiken, at de gamle Kirke- 

lærere fremstillede sindbilledligt de tre Opvækkelser af Døde 

som Grader i Fortabelsen, fra hvilken Menneskene opreistes ved 

Christus: Jairi Datter — hun sover blot; Enkens Søn af Nain — 

han bæres allerede ud; Lazarus — han stinker allerede. 

44 
Af et Brev, som var bestemt til Geheimeraad Ørsted med Tak 

for 3die Deel af hans Skrift om Forfatningen; men Brevet blev 

ikke afsendt. 

. »Mon det da ogsaa er saaledes i Forhold til Heste?" 

Mig synes der er noget, at jeg skal tale græsk, noget Guddom- 

meligt i dette socratiske Spørgsmaal, og ikke mindre i denne 

uforlignelige Sammenligning <—)> med Heste. 

Og ogsaa fra en noget anden Side; thi i disse Tider fristes man 

virkelig til at opgive at tale om Mennesker for at give sig til at 

Enkelte] sml. 266.598.  7”%Zacharias Werner...ien Prædiken] 
Ktl. Nr. 1851-54: Zacharias Werner, Poetische Werke (in 13 Bånden). Hrsg. 

von seinen Freunden (Grimmas.a.) ”PØrsted… Skrift om Forfatningen] 
a: Prøvelse af de Rigsforsamlingen forelagte Udkast til en Grundlov og en Valglov 

af Geheimeconferentsraad Ørsted (Kbh. 1849. — Ktl. Nr. 924). — 3. Hefte er 

averteret som udkommet Adrsavisen 1849, Nr. 97 (26. April). Mon...Heste?] 
sml. IX A124, 
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tale om Heste, eller, idet man taler om Menneskene, er det som 

talte man om Heste. Mig idetmindste har det derfor tilfredsstillet 

ubeskriveligt, at det da endeligen er lykkedes en Stat (Genua) at 

udfinde Typen for en Minister i vor Tid: en Hyrekudsk. I Sand- 

hed kan han ikke, han som dog er vant til at omgaaes Heste, kan 

han ikke — saa kan Ingen regjere — Menneskene. 

En Hyrekudsk! Hvor er dog Virkeligheden saa vittig! Jeg troer 

ikke, <at> selv den vittigste Digter var faldet paa aristophanisk 

at bruge en Hyrekudsk. Han havde maaskee valgt en Barbeer, 

en Dreier, en Børstenbinder, en rejiceret Student, en Pedel, en 

Leietjener, et Bud, et Ladegaardslem o: s: v: men en Hyrekudsk 

havde han ikke tænkt paa. Åristophanes selv har i Ridderne brugt 

en , Pølsehandlerf men en Hyrekudsk tænkte han ikke paa. Det 

kunde man nu forklare af, at i Grækenland havde man ikke Hyre- 

kudske. Men selv om man havde haft Hyrekudske den Gang, var 

Åristophanes dog maaskee ikke faldet paa at benytte en saadan. 

Og var han faldet paa det, maaskee havde han dog ikke brugt 

ham; og maaskee havde han havt Ret, thi maaskee vare Menne- 

skene i al deres Forvildelse dog lidt mere menneskelige den Gang 

end nu. 

Mig har i en vis Forstand ,Hyrekudsken" atter forsonet med 

Livet; jeg er fra dette Øieblik beroliget. I min Afsideshed fra 

Livet har <ogsaa» jeg Tid efter anden faaet at vide, ,efter hvad 

Barberen siger", at Europa rundt nu en Professor var blevet 

Minister, nu en Magister, en Licentiat, en Polyhistor, en Proku- 

rator 0: s: v: Snart var jeg indigneret, snart maatte jeg lee; men 

min Sjel fandt ingen Hvile, ingen heel Tilfredsstillelse hverken i 

Indignation eller i Latter. Endelig kom — Hyrekudsken. Funtus 

raabte jeg. Naar man reiser ud for at opdage America — og man 

seer Land; naar man midt i Tidens Forvirring opdager — Loven: 

saa bliver man beroliget. I samme Øieblik forelskede jeg mig 

digterisk i Hyrekudsken eller som jeg kunde fristes til at kalde 

ham min Hyrekudsk. Mit Ønske var nu — ak, desto værre det 

det... er lykkedes osv.] sml. Fædrelandet 1849, Nr. 95 (25. April). 

Aristophanes...i Ridderne] sml. S.V.VI, S, 383. VIII, S. 77f. 
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blev skuffet, Virkeligheden holdt dog ikke hvad den lovede! — 

mit Ønske var, at det øjeblikkeligt maatte lykkes Hyrekudsken 

at styrte hans to Colleger fra Styret eller fra Bukken og derpaa at 

opsvinge sig til Dictator i Genua; at det saa dernæst ved Vaaben- 

magt eller paa anden Maade maatte lykkes ham, lidt efter lidt at 

underlægge sig hele Europa samlet under sit faderlige og vise 

Hyrekudske-Dømme. O, hvad havde man ikke kunnet givet for at 

see hele Europa eller Regjeringens-Tømmer over hele Europa i 

Haanden — paa en Hyrekudsk ! 

+ 
O, hvor vi dog smaaligt stykke vort Forhold til Gud ud! 

Vi ere 17 andre Ting tillige — og saa en sparsom Time tænke 

vi paa Gud. Præsten lige saa. Hvor forskielligt fra den Tid, 

da Præsten aldrig gik i Andet end i sit Ornat, og tænkte paa 

Gud hele Dagen, Intet havde med Verdsligheden at skaffe — 

uden at gjøre den opmærksom paa Gud. 

+ 

+ 
Det er et smukt Ord af den hellige Therese, som Fenelon oftere 

anfører: 

»O, de Blinde, at opgive Bønnen, idet den skal til at begynde.” 

Men saaledes er det ogsaa; i gode Dage, naar Alt er saa let at 

forstaae, eller de dog mene, at Alt er saa let at forstaae, da bede 

de, eller mene, at de bede. Naar Modgang kommer og Bønnen 

bliver Strid 9: bliver ret Bøn, saa opgive de den. 

+ 
»Al god og al fuldkommen Gave kommer ned o: s: v:" Men 

maaskee var der Den, som siger eller dog i sit stille Sind tænker: 

291Fenelon...anfører] se saaledes: Oeuvres de M. Frangois ds Salignac 
de la Mothe Fénélon. Tome IX (Paris 1792), S. 484. — Ktl. Nr.1912-13: Fenelons 

såmmtliche Werke, 5 Theile in 2 Bånden (Leipz. 1782); Nr. 1914: Fenelons Werke 
religiåsen Inhalts. Aus d. Franzås. v. M. Claudius, 3 Bånde (Hamb. 1822). 7"A1 

god osv.] Jak. 1,17. 
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mig lyder dette Ord næsten som en Grusomhed; thi mit Lod blev 

idel Lidelse og Elendighed; jeg <kan> derfor vel ikke negte, at 

Ordet er sandt, at ,al god Gave kommer ned ovenfra”, jeg kan 

kun sige til mig kom den ikke. 

Men kæmp, kæmp troende, saa er det, hvorunder Du lider, en 

god og fuldkommen Gave, som kommer ned herovenfra. 

+ 
Der gives vistnok ikke sjeldent Opvakte, som paa en høist for- 

keert Maade have travlt med at mene, at hvad der siges, angaae 

alle Andre. Med mig er det Omvendte næsten forkeert Tilfældet. 

Der er i mig en Undseelse i Forhold til det Religieuse, som angik 

det alene mig; den Inderligheds Realitet det har for mig, kan jeg 

ikke meddele. Ogsaa bliver jeg mismodig, naar jeg tænker paa, 

hvad det skal blive til, en Time om Ugen at declamere Noget 

derom, jeg som hver Dag bruger flere Timer, og neppe to eller 

tre Timer er ganske borte fra det. Endeligen er det mig ogsaa saa 

tydeligt, at det Religieuse bliver vanskeligere jo mere man ind- 

lader sig med det; og at det derfor, naar det ikke har den Magt 

over En, som det har over mig, slet ikke fører til Noget, at begynde 

derpaa. 

+ 
Det er en ret sindrig Idee af Z. Werner (s. Sk. XIII B. p. 34) at 

opfatte Zachæus saaledes: han har egentlig gjort sig latterlig ved 

sin Iver for at see Christus. Werner siger, at det vilde Figentræ i 

Texten egentlig betyder: det latterlige Figentræ, med Hensyn til 

at det paa Grund af dets Skikkelse tjente til Spot og et Ordsprog, 

det var lille, krumt, Grenene forkrøblede, forkeert dreiede, , saa 

den lille Zachæus maa have seet latterlig nok ud i Træet.” Her- 

under et overstreget Dobbeltkors 

Man har et Ord ,,Zacharias i Pæretræet", det var curieust om 

det egentlig var Zachæus i Figentræet. Man siger ogsaa fikst Du 

Pæren Zacharias. ++ 

247 Werner] se til 288. 
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+ 
297. Luthers Prædiken over Evangeliet paa Helligtrekongers Dag 

Ca: fortjener atter og atter at læses, især sammes første Deel. 

[ 

ak » Wer ist, der sich wieder den Herrn gesetzt hat, und der Ruhe 
hat haben kånnen?" 

Hiob. 9,4. citeret efter Fenelon 2det Bind p. 66. 

+E 
299. Og medens Forholdene ere saa afsindige smaae, at jeg der ikke 

(53; engang <endnu)>er blevet ordentlig anmeldt i dansk Literatur, er 

Pøbelens Bytte: saa plyndrer imidlertid Digtere og Andre mig; 

de gjøre Lykke dermed, men mig nævne de ikke, nei, saa smaat 

fryde de dem over Pøbel-Forfølgelsen. 

297 Luthers Prædiken] En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, 

S. 132ff. — Sml. 264.303. ”fFeneton] Oeuvres (den til 291 anf. Udg., anf. 
Bd.), S.295.307. — Om Udg.se til 291, 7%Pøbelens Bytte] sml.284.309. 
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I Sandhed det er menneskelig talt den største Straf Gud kunde 

udtænke over et Menneske: at gjøre ham til det Overordentlige 

— i en Kjøbstad. 

Mig tilfredsstiller Sagen religieust, jeg kan aldrig nok som 

takke Gud for det ubeskrivelig Gode, han har gjort imod mig, 

saa langt mere end jeg havde ventet. 

az 
Paalangs ad Siden: 

Skulde der siges Noget om Forfatter-Virksomheden, kunde 

det ogsaa gjøres saaledes, at der dannedes en tredie Person, 

Forfatteren, der var Eenheden af mig selv og Pseudonymen, 

og han talte ligefrem derom. Der behøvedes saa blot en Intro- 

duction, hvori denne Forfatter introduceredes og saa kunde 

han sige Alt i første Person. I Introductionen blev at vise, at 

det hele Forfatterskab var en Eenhed; men jeg var ikke Pseu- 

donymen og Pseudonymen ikke mig; derfor var denne, , For- 

fatteren" Eenheden af Pseudonymen og mig. 

44 
Al menneskelig, ogsaa jødisk, Religieusitet culminerer i de Ord 

af Salomo (eller David): jeg har været ung og er blevet gammel, 

men aldrig har jeg seet den Retfærdige forladt af Gud. 

Forbarmende Gud — og saa er det Christus, der siger: min 

Gud, min Gud hvi haver Du forladt mig; og saa er det Christen- 

dommen der gjør hele denne jordiske Tilværelse til Lidelse, Kors- 

fæstelse. 

See, saa hvor I faae den milde Sædelære ud af Christendom- 

men! 

det Overordentlige] sml. 267.309. 301 Ord af... David)] Psalm 

37,25. Christus siger) Matth. 27,46. 
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Paalangs ad Siden: i 

<d. 4. Mai.> 
NB. 

Der har dog været skrækkelig meget Tungsind i alle de 

mange Tanker angaaende min Forfatter-Virksomhed, hvor- 

med jeg har plaget mig i den senere Tid. 

Men Tingen er, jeg har villet være saa skrækkelig klog — 

istedetfor at troe og at bede. Jeg skulde betrygge mig min 

Fremtid, og saa sidde i Fjernhed og — digte. O, pfui! Nei 

Gud sørger nok. Og en , Digter" mere er det sandeligen ikke 

Tiden behøver. Og paa den Maade vilde jeg glemme: at tragte 

først efter Guds Rige: først et Levebrød, en Stilling (som jeg 

maaskee slet ikke duer til) — og saa digte. 

Derfor har jeg lidt saa forskrækkeligt. Det er min Straf. 

Jeg har ogsaa lidt, fordi jeg ikke har villet binde mig, men 

holde mig løs, og gyse tilbage for det Afgjørende. 

Deraf saa al denne hypocondre Sludder, om at jeg skulde 

i noget Skrift have sat mig selv for høit, Noget som er min 

Sjel saa fremmed. 

Og hvortil denne Reisen? Mit Liv er dog engang mærket |. 

saaledes, at et Forsøg paa at blive glemt, er frugtesløst; <og 

naar jeg var kommet til Udlandet, vilde jeg vel plages af den 

Tanke, at min Reise var en Flugt, en Feighed.> 

Nu er just Øjeblikket — jeg kan lade dette gaae over; men 

saa er der en Evighed til at angre, at jeg lod det gaae over; 

og saa bliver jeg saaledes svækket, at jeg ikke bliver Menne- 

ske mere. 

Nu udgaaer de to Afhandlinger: har et Menneske Lov til 

at lade sig ihjelslaae for Sandheden? og om Forskiellen mel- 

2Tungsind] sml. 281.309, Digter] sml. 284.309. en Stilling] sml. 
280.309. Reisen] sml. 281.313. Nu udgaaer] ,,Tvende ethisk-religieuse 

Smaa-Afhandlinger. Af H. H." er averteret som udkommet Adrsavisen 1849, Nr, 

116 (19. Maj). — Sml. 263.305. 



AÅ 302—304 (Journ.) 203 

lem et Genie og en Apostel, men anonymt. <Idag d. 5te Mai 

bleve de sendte til Gjødvad.> 

Før har jeg dog været lettere; men denne Gang har Klog- 

skaben spillet slemt op med mig. Det forstaaer sig, mit Livs 

Gang bliver ogsaa sværere og sværere — især piner det 

Oeconomiske mig. 

Lader jeg dette ,,Øieblik" gaae forbi, saa er hele Produc- 

tivitetens Point og Stilling tabt, saa overvælder anden Udgave 

af ,Enten—Eller" det Hele. 

Men jeg har villet spille Herren,selvstyre, ved hypochondre 

Udflugter retfærdiggjøre mig for Gud, og saa tage det mig 

Forundte næsten som en blot Nydelse. 

+ 
5te Mosebog 33,9 ,,som sagde til sin Fader og sin Moder: jeg 

saae ham ei,og ei vedkjendte sig sine Brødre, og ei kjendte sine 

Sønner." Her omtales jo dog en Religieusitet, som svarer til den 

christelige: at hade Fader og Moder for Christi Skyld. 

Stedet selv er jeg blevet opmærksom paa i Luthers Prædiken 

over Evangeliet om Brylluppet i Cana. 

t 
» Troen gjøros til Herrer, Kjerligheden til Tjenere.” siger Luther 

i Prædikenen over Evangeliet paa 3die Søndag efter Helligtrekon- 

ger. 

I samme Evangelium (det om den Spedalske) staaer, at Christus 

siger til den Spedalske: gak hen, betee Dig for Præsterne, dem 

tiletVidnedsbyrd. I dette sidste Ord ligger virkelig et Dobbelt, 

Gjødvad] se til VI B 148, S. 234. det Oeconomiske] sml. 280.309. 

anden Udgave af ,Enten—Eller"] sml. 266.317. i Luthers Præ- 
diken] En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 156. — Sml. 297, 304. 

304 siger Luther] En christelig Postille (se til VII A 192). 1, Deel, S. 161. — 
Sml. 303 314. I samme Evangelium] Matth, 8,4. 
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hvad Luther ogsaa slaaer paa. , Dem til et Vidnedsbyrd" a: at de 

maae bevidne det; men ogsaa, at det maa blive til et Vidnedsbyrd 

mod dem, at de selv burde troe paa Christus. 

+ 
[] Marginen: NB. 

Nogetom den Afhandling: har et Menneske Lov til at 

lade sig ihjelslaae for Sandheden?] 

Den Collision som er stillet i den Afhandling (,,har et Menneske 

Lov til at lade sig ihjelslaae for Sandheden?") er den intellectuel- 

ethiske. Noget Andet er jo, om f. E. man vil tvinge et Menneske 

til at begaae en Forbrydelse, at gjøre noget Ulovligt o: s: v:. Colli- 

sionen er en Tænkers Collision med Verden og Menneskene, og 

for ret tydeligt at vise det Intellectuelle, er det jo indrømmet at 

et Menneske har Lov til at lade sig slaae ihjel for Sandheden, naar 

Forholdet er: Hedning — Christen. Men i Forholdet Christen — 

Christen, hvor altsaa Grund- Sandheden maa være dem fælles, 

hvor altsaa Intellectualitets Differentsen maa træde desto stær- 

kere frem: der benegtes han at have Lov dertil. 

+ 

== 

[/ Marginen: NB. 

NogetangaaendedenAfhandling:haretMenneskeLov 

tilatladesigihjelslaae for Sandheden?] 

Skulde den Afhandling (har et Menneske Lov til at lade sig 

ihjelslaae for Sandheden?) ende aldeles ubetinget humoristisk: 

saa blev der til H. Hs sidste Tilføjiende endnu at tilføje: 

Og hvad Spørgsmaalet angaaer, der volder eller voldte hiint 

Menneske saa mange Bryderier, da er mit Svar let: ih, nei Gu 

har et Menneske ikke Lov dertil! 

Luther...slaaer paa] anf. St., S. 164. %05den Afhandling] sml. 
302.306. "den Afhandling] sml. 305.307. 
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HH 
[/ Marginen: Dto,] 

Grunden, hvorfor det lille humoristiske Slutnings-Sving <af 

H. H:> i den Afhandling (har et Menneske Lov til at lade sig 

ihjelslaae for Sandheden?) skal blive, er just for Alvorens Skyld. 

Et Digt bilder sig ind at være Alvor; og søger at holde Læseren 

i det Indtryk; det er just det mindre Alvorlige ved Digtet. Det 

humoristiske Slutningssving viser netop, at det er bragt til Be- 

vidsthed, at en Digtning aldrig er Alvor — det er kun Virkelig- 

heden. Det er mere eller mindre en Spøg at digte Sligt; Alvoren 

er at være det. 

I Marginen til 307: ul 

Dette er <tildeels> en Overdrivelse, en Rigorisme; desuden 

vil saa ogsaa Pseudonymen for meget erindre om de gamle Pseu- 

donymer, uden dog at være dem lig. Den hele Passus kan derfor 

gaae ud. Skulde der staae noget Saadant, skulde det være blot et 

Par Ord, og ikke humoristisk, men eenfoldigt pathetisk. 

Paalangs ad Siden: 

O, Pfui, Pfui, at jeg dog af Frygt for Farer, af Hypochondrie, 

af Mistroiskhed mod Gud, har villet gjøre mig til langt mindre 

end hvad mig forundt er. Som var det blot at besvige Sandheden: 

at anmasse sig Noget; som var det ikke at besvige Gud og Sand- 

heden, at gjøre sig til mindre. Og dog syntes det mig saa ydmygt. 

O, Hypochondrie, Hypochondrie! 

Menneskelig talt, lysteligt eller glædeligt er det sandeligen ikke, 

at skulle i saa smaae Forhold som Danmark være det Overordent- 

lige; det bliver en Marter. Men nu, nu, efterat Gud har overøst 

mig med Velgjerninger, forundt mig saa ubeskriveligt langt mere 

end jeg havde ventet, nu, da han (baade ved den Rigdom som er 

mig forundt i det sidst forløbne Aar — og dets Lidelser) har ladet 

307den Afhandling] sml. 306.308.318. 309 ypochondrie] sml. 
302.315. det Overordentlige] sml.299,328. en Marter]sml.299.315. 
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mig min Bestemmelse forstaae (sandt nok, den er anderledes end 

jeg oprindelig har tænkt mig den, men saaledes er det jo allerede 

tidligere skeet, hele den religieuse Produktivitet, ja hele Produk- 

tiviteten efter Enten—Eller er jo ikke hvad jeg oprindeligen har 

tænkt mig, og Alt kunde jeg vel ikke have forstaaet strax) saa 

skulde jeg glippe, jeg skulde af Frygt for Udkommet klogt tage 

<det Hele)> tilbage i mig, blive en Digter 9: religieust forstaaet 

en Bedrager. Nei, nei saaledes har jeg jo heller aldrig oprindelig 

tænkt mig det: enten Forfatter i Charakteer — eller Landsby- 

præst og saa aldrig et Ord mere fra mig, men ikke Digter, ikke 

tillige Forfatter. 

Mørkt seer det ud; og dog er jeg saa rolig. 

Denne min Geburtsdag vil blive mig uforglemmelig! 

i 
Hvilken Dumhed! I en lille Afhandling om Menneskers Til- 

bøielighed til at agte paa Varsler, som jeg finder ved at bladre i 

Jens Møllers Tidsskrift (den staaer i 6te Bind p. 118 o: fl.), seer 

jeg at han siger: at Lodkastningen er blevet sanctioneret i en 

evangelisk Menighed, nemlig: Brødremenigheden. 

Åber. I Brødre-Menigheden er det blandt andet ogsaa just brugt 

for at kjøle Kjød og Blod. Giftermaal afgjøres saaledes ved Lod- 

kastning. Der kan ikke, erotisk talt, tænkes nogen grusommere 

og mere oprørende Behandling, ikke nogen Behandling, der mere 

er beregnet paa at tilintetgjøre det erotiske Sværmerie, Imidlertid 

mener jeg at i en vis Forstand har Brødre-Menigheden truffet det 

Christelige. Det Christelige er nemlig at nedsætte det Erotiske til 

det Ligegyldige og gjøre Ægteskabet til Pligt: derfor er det, det 

aldeles Ligegyldige, hvilken Pige, Du faaer. Det er Din Pligt at 

giftes. ag: 

Frygt for Udkommet] sml. 302.315. Digter] sml. 302.316. 
Landsbypræst] sml. 302.315. 310 ens Møllers Tidsskrift] Nyt 
theologisk Bibliothek udg. af Jens Møller (Kbh. 1821-32, -- Ktl. Nr. 336-45). 

han siger] 6. Bd. (Kbh. 1824), S. 158 ff. 
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+ 
Ogsaa dette var da Dobbelt-Feighed af Goldschmidt. Skulde 

der have været Tanke af Idee i hans Blad, saa maatte han da 

først og fremmest have sigtet paa mig. Det gjorde han ikke. Nei 

dertil var han for feig; han smigrede — og viste, hvor ideeløst 

hans Blad var. Og da han saa fik Lov til at angribe mig, saa gjorde 

Khan» det. Ny Feighed, at et saadant Blad vil forsvare sig med: 

han har selv forlangt det. 

I Sandhed for at Goldschmidt skulde betragtes som et anstæn- 

digt Menneske igjen, maatte man fordre en offentlig Afbigt, og 

af en egen Art, en som blev et Aar igjennem hver ottende Dag 

aftrykt i et Blad. Man kunde ogsaa billigt fordre, at han dog gjorde 

et Forsøg paa at tilbagebetale de Blod-penge, han har fortjent, 

Xatx han gav dem til veldædige Øiemeed — saa ærlig var selv 

Judas, han gav Pengene igjen. 

+ 
Saaledes ere Menneskene og vi Mennesker, det tilfredsstiller 

saa let, at finde et nyt og sindrigere Udtryk for den menneskelige 

Slethed, Selviskhed o: s: v:; men selv ikke at være selvisk — 

det udsætter man saa gjerne. 

+ 
Menneskeligt talt maatte man sige: naar blot Gud ikke var med, 

saa kunde man sagtens; thi saa hjalp man sig med sin Klogskab, 

men Gud tvinger En til at gjøre lige det Modsatte. 

Hvor ofte har jeg ikke sagt mig selv, at det Klogeste jeg havde 

at gjøre, var ene og alene: at nedlægge Pennen, at reise, at more 

mig, at lade Menneskene mærke, at jeg blæste dem et Stykke — 

saa vilde jeg blive paaskjønnet. Det Afsindigste er netop at blive 

ved som Forfatter thi Menneskene ere Børn og blive kjede af En, 

naar man ikke behandler dem som Børn. Egentlig er det det 

3 Goldschmidt] sml, 265.446. rejse] sml. 302.422. 
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Heiberg gjør; men det lykkes ikke ret, fordi jeg staaer ved Siden 

og udtrykker lige det Modsatte. 

Jeg har seet at hiin Methode er den rigtigste. Det var et Par 

Mennesker, som jeg holdt af, og som jeg frygtede var i en Mis- 

forstaaelse i Forhold til mig, jeg synes at de bleve kolde mod mig, 

hvad gjorde mig ondt; jeg kom der oftere, var ret omhyggelig for 

dem: hjalp ikke. Saa forandrede jeg Methoden: blev fornem, kom 

sjeldent, converserede dem fornemt — det hjalp, de bleve Op- 

mærksomheden selv. i 
O, Menneskene! 

+ 
I den Prædiken af Luther over Evangeliet: Christus gaaer i 

" Skibet, findes ypperlige Ting, blandt Andet ogsaa med Hensyn 

til den Indbildning, om denne Fromhed der har saa travlt med 

»Fred" og deri søger et Beviis for Gudsfrygt. 

Hele Biskop Mynsters Styrelse er hverken mere eller mindre 

end verdslig Klogskab og han har forsaavidt skadet meget. 

Paalangs ad Siden: i j 

Alt Det om, at jeg skulde løbe den Fare at blive slaaet ihjel 

o: siv: er væsentlig Hypochondrie, og dog Noget, som Hy- 

pochondrien hittede paa, fordi jeg var ifærd med at blive træt, 

og nu vilde til at handle klogt. 

Men sandt er det, veemodigt er mit Lod: at oppebære et 

Par Fornemmes Misundelse (der stundom udtrykker sig raat 

nok) og saa forresten daglig Pøbelens Forhaanelse. Og saa at 

det for Alvor at leve for en Idee i Verden maa tage sig ud 

omtrent som et forulykket Subjekt. Der er menneskelig talt 

"4den Prædiken af Luther] En christelig Postille (se til VII A 192). 1. 

Deel, S. 168 ff., særlig S. 169.174. — Sm1.304.324. Mynsters] sml.259.320 
""Sslaaet ihjel] sml. 309.320. Hypochondrie] sml. 309.320. 
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noget velgjørende i, at have en fast Stilling, dens Tryghed, 

der er noget fornøieligt i at tjene ved sit Arbeide — og saa er 

der kun to Classer af Mennesker som enes i det modsatte 

Liv: de forulykkede Subjekter, forfaldne Personer — og saa 

dem, der i Alvor og Sandhed leve for en Idee. Ak og i Ver- 

dens Øine ligger Forvexlingen kun altfor nær. 

Vist er det, at jeg denne Gang, løfter en større Byrde, idet 

jeg igjen skal til at trykke, end nogensinde. Jeg er ogsaa stillere 

og høitideligere, men dog maaskee væsentligere besluttet end 

tidligere. Vist, Byrden, Vægten er større; men saa er Produc- 

tiviteten ogsaa rigere end nogensinde. 

Saaledes lokker Styrelsen mig faderligt lidt efter lidt. Da 

jeg tog Vægten af Pøbelagtighedens Forhaanelse paa mig, da 

blev ogsaa Productiviteten rigere. Nu da jeg til denne Vægt 

har faaet en endnu tungere: Bekymring for Udkommet, nu 

er ogsaa Productiviteten saa riig, som den aldrig har været. 

Der er i Det, som nu skal frem Ting saa afgjørende for Chri- 

stendommen, at det ligefrem er ||historisk||: Opdagelse. 

Men saa nær maatte det komme i Henseende til Tanken 

om at standse, inden jeg igjen fik Fart. 

Saa gjerne havde jeg jo ønsket mig et stille Liv til at takke 

Gud for Alt det Gode, han har gjort mod mig; men denne 

Stilhedens Situation naaer jeg maaskee først i Evigheden. Nu 

— dette Liv er jo ogsaa Arbeidets Tid. Give da Gud, at jeg 

i dette Liv maa takke ham ved den Lydighed, med hvilken 

jeg holder ud i Arbeidet. 

+ 

Paalangs ad Siden: 

1849 

Eet har jeg for Alt at vogte mig for, at bedrøve Aanden. 316 

Det seer eller det saae saa kløgtigt ud, at jeg jo ligesaa godt 

fast Stilling] sml. 309.316. Bekymring for Udkommet] sml. 
309.404. Lydighed] sml. 200. 

U.D. 
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i stille Betryggethed paa Landet i et Embed tillige kunde som 

Digter virke qua Forfatter. Men Spørgsmaalet er, om det 

ikke, hvis jeg nu havde gjort det, vilde blevet min fuldkomne 

Lammelse til Straf for, at jeg klog og feig trak mig tilbage, og 

skruede Prisen ned. Ogsaa i denne Henseende lader Gud sig 

ikke spotte. 

Og mere, menneskelig talt, afgjørende, indtager jeg ikke, 

ved det Skridt, jeg nu gjør qua Forfatter, Stillingen, end <at> 

det ogsaa menneskelig talt er muligt, at just nu et lykkeligere 

Vilkaar kan smile til mig qua Forfatter. 

Jeg holder mig nøiagtigt i Egenskab af at være: en Digter 

og Dialektiker, jeg udgiver mig hverken for en overordentlig 

Christen end mindre for Apostel og Deslige, end ikke det 

Mindste deraf (jeg som just kæmper for, at indsætte igjen 

»Apostelen" i sin Ret); men jeg unddrager mig ikke Virkelig- 

hedens Fare. Det er det Mere, jeg pointerer end en Digter, 

men det Mere, hører ogsaa mit Væsen til. Skal jeg være Em- 

bedsmand, saa skal jeg væsentligen høre op at være Forfatter 
+ 

aL 
En Gang havde jeg tænkt at lade Skriftet ,, Kommer hid alle I 

som arbeide og <erex besværede" ledsage andet Oplag af Enten 

—Eller. I saa Fald vilde omtrentelig det, Forord" være blevet brugt, 

som nu staaer i ,, Tre gudelige Taler." Kun var der tilføjet et Par 

Linier. ,— — Derom vil den erindre ham; men tillige vil den 

vel lade ham mærke og forstaae, at det denne Gang er det Op- 

byggeliges anden Gang." 

et Embed] sml. 315,404. Digter] sml. 309.320. "Kommer 
hid osv.] sml. 263.422. andet Oplag af Enten— Eller] sml. 302.351. 

Tre gudelige Taler] sml. 266.351. — S.V. XI, S. 5. 
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gig 
Et Forord til ,,en Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger", en 

Bog som ikke blev til, fordi den deeltes i mindre Dele. 

Denne Bog er skrevet før 48. Dette er da forresten det Lige- 

gyldige, alt i Forhold til hvorvidt Bogen har Noget af hvad man 

kan kalde Sandhedens Ligegyldighed sfor Tid og3 for al Tid. Thi 

enten har den Noget deraf, og saa er det jo ligegyldigt, at den er 

skrevet før 48, eller den har ikke Noget deraf, og saa var det jo 

dog ligegyldigt, om den var skrevet før 48, med mindre Aar 48 i 

den Grad, <og> umenneskeligt, skulde have forandret alle For- 

hold, at hvad der hidtil var Viisdom, nu blev Passiar, og derimod 

selv den dummeste Passiar blev Viisdom, naar den er sagt i eller 

efter det mærkværdige Aar, 48, der i sit ,,store Hurlumheif har 

faaet Løst og Fast, hele Landstormen, forklædt som ,, Tænkere", 

anbragte ved Discussionen, og forundt ,,Tænkerne" nogen Leilig- 

hed til at feriere. 

=> 
Christeligt er det ligefrem Pligt, at søge Lidelse, i samme For- 

stand som det, blot menneskeligt, er Pligt at søge Nydelse. 

ATA 
Saadant et Stykke som , Verden vil bedrages" eller dets Til- 

værelse er dog en rædsom Dom eller Selvangivelse af Tidens 

Fordærvethed. Fordærvede Tider, har man seet før, og enhver 

Tid er det da mere eller mindre. Men saa var der dog Een og Anden, 

som dybt saae Tidens Fordærvelse — og han frigjorde sig derfra, 

stemmede sig derimod, blev maaskee Offeret, eh bien, men tillige 

Udtrykket for, at der dog er nogen Sandhed endnu tilbage. 

Men at den skarpsindige, sande aldeles naturtro Opfattelse af 

Tidens Fordærvethed, at den bliver — ikke en Bodsprædiken, 

18en Cyklus osv.] sml. 308.328. et Stykke som osv.] ,,Puf eller 
Verden vil bedrages", Lystspil i 5 Acter af Scribe, overs,-af N. C. L. Abrahams, 

opførtes 27. og 30. Marts, 11., 14. og 23. Apr. (fremdeles 15. Septbr. og 16. Oktbr.) 

1849, — Sml, 148.321. 
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men et vittigt Theaterstykke, hvis Grundtanke er den, saadan er 

Verden nu engang, saadan er vi Alle, den Ene skal ikke lade den 

anden noget høre, qvit, lad os more os derover: retfærdige Gud, 

hvilken Rædsel! 

Og at saa et saadant Samfund skal have Lov til at kalde sig 

Christenheden. Dog det forstaaer sig, det er vel som al det Andet 

en Løgn (som Scribe siger) hvilken Enhver benytter og Ingen 

bedrages ved, da Enhver veed, at det er en Løgn — det er en 

Løgn, det eneste Sande er at Præsterne have et Levebrød. 

O, og at jeg saa kunde blive saa tungsindig, at jeg af Frygt for 

Gud, af Frygt for at jeg skulde anmasse mig Noget, vilde være 

— en Digter. En Digter! I Sandhed nu en Digter mere, det er da 

lige saa afsindigt, som om En vilde benytte just det Øieblik til at 

gifte sig, just det Øjeblik, da en Ildebrand rasede i det Huus, hvor 

han boede. Nu, en Digter! Nu, da der behøves om muligt i tusind- 

viis Martyrer, de egentlige Redningsfolk. Dog, jeg har frygtet for, 

at ville noget for Højt, og saa bag efter at skulle skade, ved ikke 

at kunne. Men det er Tungsind. Blive mishandlet kan jeg jo, yder- 

ligere mishandlet — men Andet forlanger jeg heller ikke. 

Og hvor let, at dog ogsaa jeg havde tosset mit Liv hen i den 

usle Slendrian, med blot at sørge for sig selv, at leve i hæderlig 

Ubemærkethed — sandeligen en hæderlig Ubemærkethed, naar 

<man> uhæderligt ved Ubemærketheden unddrager sig Farerne. 

Derfor, hvad det end skal koste, jeg takker og takker min Gud, 

at jeg blev opmærksom, at jeg kom paa første Pleie hos Neder- 

drægtigheden, at jeg da ikke skulde engang ankomme i Evigheden 

og saa forstaae — hvorledes jeg i min hæderlige Ubemærkethed 

havde tosset Livet hen. 

Stundom kan jeg næsten blive angest og bange paa Mandens 

Vegne, naar jeg tænker paa Biskop Mynster. Han er nu 72 Aar. 

Snart gaaer han ind til— Dommen. Og hvad harhan dog ikke skadet 

Christendommen, med Hensyn til at fremkogle et løgnagtigt Skin 

— for at han kunde sidde og herske. Hans Prædikener ere meget 

et Levebrød] sml.190.540., tungsindig] sml. 315.322. Digter] 

sml. 316.328. Martyrer])] sml. 315.322. Mynster] sml. 314.357. 
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ordentlige — men i Evigheden skal han ikke prædike, der skal 

han — dømmes. 

Kun Eet tænker jeg bestandigt paa, at jeg da aldrig maa faae 

saa travlt, at jeg glemmer at sørge over mine Synder og betænke 

hvad jeg personligt forbrød. O, det er for en Poeniterende, saa 

vanskeligt, at træde afgjørende frem, thi han føler sig bestandigt 

lammet i Tanken om, at han er en Poeniterende. 

4 

<= 

1849 

At Verden ikke forstaaer sig paa det Gode, kan man egentlig 321 

ikke sige; just Verdens-Mennesker have oftest en meget udviklet 

lagttagelse for hvad der virkelig er Ædelmod, Uegennyttighed 

o:s:vi:. Saasnart de da bemærke et Menneske, hos hvem de maae 

tilstaae, at denne Stræben er, saa anspænder Misundelsen al deres 

lagttagelse, for at bedømme ham saa strengt som muligt, ja de 

søge at lægge ham al mulig Modstand, at han maatte snuble og 

blive egennyttig o: s: v: —; thi sige de: hvorfor skal han være 

bedre end vi. De hade saaledes egentlig ikke det Gode, men mis- 

undeligen ville de ikke at Nogen maa være det, de selv ikke 

ere. 

Dette er omtrent Scribes Sindstilstand: han hader ikke det 

Gode, tvertimod, han formeentligen holder det høit i Ære, endog 

med et vist abstrakt Sværmerie, men han vil, at Ingen maa være 

god, Sligt vil hans Misundelse ikke, da han ikke selv er i det 

Gode. 

Naar Englene bemærke et Menneske, der dog ærligen vil det 

Gode om end i Svaghed, da ile de til for at hjælpe ham frem ad. 

Gud hjælpe det Menneske, om hvem Verden opdager, at han 

virkelig vil det Gode, <eller dog stræber.» 

Poeniterende] sml. 280, 322. B2tlægge... Modstand] man kunde 
tilføje: i Veien. Scribes]) sml. 320, 
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Paalangs ad Siden: 

NB. 

Verdens-Bevægelsen, om man saa vil, Conflikten mellem 

de to Forestillinger er i Forhold til mit Forfatterskab: Det 

Interessante — det Eenfoldige. Tiden var, er løbet vild i det 

Interessante; Bevægelsen skulde gjøres til det Eenfoldige. 

Derfor var jeg eminent i Besiddelse af det Interessante 

(det var Det, Tiden forlangte). Der er vanskeligt nogen For- 

fatter, ubetinget ingen i Danmark der paa nogen Maade kan 

gjøre mig den Rang stridig, i Betydning af væsentlig eneste i 

den Art: at være <qua Forfatter> den Interessante. 

Ved at forfalske min Opgave var jeg blevet Øieblikkets 

Helt og Afgud; i saa Fald havde jeg nemlig opgivet Bevæ- 

gelsen hen til det Eenfoldige, og converteret al min Kraft ind 

i det Interessante og ind i Øieblikket. Jeg blev, evig forstaaet, 

min Opgave tro, og blev Øieblikkets Martyr, og just dette 

beviser, at jeg blev Opgaven tro. 

Gud være lovet, ham skyldes dog Alt. 

Noget Fortjenstligt er der fra min Side ikke i det Hele; 

jeg har deels været et Genie, der ofte først forstod sig selv 

bag efter i at have gjort det Rigtige; og deels har jeg været 

bunden som i en højere Magts Tjeneste, saavel ved et oprin- 

deligt Tungsind og en qvalfuld Pæl i Kiødet, som ved at være 

mig personligt en Poeniterende. 

+ 
Det var maaskee rigtigst engang at skrive en Bog betitlet: 

Christi Liv 

fremstillet 

af <S. Kierkegaard» 

<Joh: de cruce,> Et Øienvidne. 

KEn Pseudonym lodsighermaaskeeikke engang saa godt bruge. > 

222 Martyr] sml. 320.331. Genie] sml. 266.328.  Tungsind] sml. 
320,400. Poeniterende] sml, 320,331, 
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+ 
Netop naar det Religieuse er allersandest, er det paa en Maade 

næsten saaledes, at Forstanden maa smile deraf — og lade være 

at troe. Hvor velgjørende og styrkende er ikke hvad Luther taler 

om, at man skal være uforskammet i at bede, rigtig trygle og 

plage Gud — det kan han godt lide, det behager ham særdeles. 

Forstanden maatte her sige: ja, det er nu godt nok, men saa er 

det jo farligt at bede paa den Maade, hvis det overhovedet er mit 

Ønske at faae Noget; thi da det behager Gud selv, saa kunde 

han jo lade være at give mig hvad jeg beder om, blot for at jeg 

kunde blive ham mere og mere<til> Behag, forsaavidt min Tryglen 

blev inderligere og inderligere. 

Hertil maa svares: Sludder. Ogsaa dette er en <af> Luthers 

udødelige Fortjenester, og det sikkreste Vidnedsbyrd om, hvor 

forsøgt i Anfægtelse han var, at han har opfundet denne Katego- 

rie: Sludder, som det eneste Svar, man skal give Tvivlen, med 

mindre man da vil foretrække med Hamann at sige: bæ! Dog 

foretrækker jeg det Lutherske, der ganske anderledes udtrykker 

en Stræbens Fart, der i Frygt og Bæven ingen — Sludder vil 

høre. Hamanns er mere humoristisk, men ogsaa mere sorgløst, 

forsaavidt mindre Alvor. Thi man troer maaskee, at det er Spøg, 

at man siger: Sludder til Tvivlen — 0, i Sandhed, Den<der> har 

maatte værge sig med dette Svar, han veed, hvad Alvor er. At 

indlade sig med Tvivlen det er Spøg; dog at høre lidt paa den, er 

ogsaa Spøg: men ikke'at sige Andet end Sludder, det viser, at 

Sagen er En alvorlig, og at man tager den alvorlig. 

+ 
Der existerer vistnok etsteds en Aphorisme af mig omtrent 

saa lydende: 

Det at der i Sproget er saa mange Ord som Vrøvl, Vaas, Passiar, 

Snik-Snak, Sladder, Sludder o: s: v: er dog en Slags Trøst; thi 

241 uther taler om] En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 

199 f. — Sml. 314.326. med Hamann] sml.VA47. ”'en Aphorisme] 

se I A 333, S. 149. — Sml. 448. 
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var der i Sproget slet intet saadant Ord, saa maatte man jo be- 

frygte, at Alt var Sladder. Det Betænkelige er ikke, at der er 

mange Ord i Sproget til at betegne Sligt; det Betænkelige vilde 

være, om der ikke var eet eneste Ord derfor. 

+ 

HF 
»Men Sligt er skrevet os til Trøst, at vi skulle vide: hvor een 

Djævel frister os, skulle mange Engle tjene os.” 

Luther i Prædiken over Evangeliet Christi Fristelses Historie. 

H: 
Det Jordiske ved de jordiske Goder, hvad derfor beviser, at de 

" ikke ere Goder i og for sig, er at de kun ere Goder ved Andres 

Forestilling om, at de ere Goder. Det første Kjende paa Aandens 

Goder, hvorpaa igjen kjendes, at disse ere Goder i og for sig, er: 

at det er ligegyldigt, om Andre ansee dem for et Gode eller ikke. 

Tag Penge, tag hvilket som helst jordisk Gode, lever Du i et Land, 

hvor det ikke ansees for et Gode, var der slet intet Sted, Du kunde 

reise hen, hvor de ansaaes for <et> Gode: saa er Penge heller 

intet Gode. Og saaledes med alle jordiske Goder. Lever da En i 

Besiddelse af et, si ita dicere licet, jordisk Gode paa et Sted, hvor 

Ingen anseer det for et Gode, saa ansees han for gal, og egentlig 

er han ogsaa gal. Anderledes med Den, der besidder et Aandens 

Gode, som Ingen anseer for et Gode: det er alligevel og fuldt saa 

vel et Gode; han ansees vel for gal, men han er just den Vise. 

+ 
[I Marginen: Noget om den første Afhandlingi,tvende 

ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger."] 

Det Docerende i Forhold til Christi Liv, at inddele Christi Liv 

i Paragrapher, det Systematiske og alt hvad dertil hører er Nonsens. 

820) uther] En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 207. — Sml, 

324.354. tvende,..Smaa-Afhandlinger] sml. 318.331, 
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Der maa og der maatte brydes en ny Vei. Dertil har jeg meent at 

benytte det Digteriske. Menneskelige Analogier, naar da vel at 

mærke den qvalitative Forskjel mellem Gud-Menneske og Men- 

neske agtes, mener jeg kunne bidrage til at belyse det, bidrage 

til at faae friskere Indtryk af Evangeliet igjen. Christendommen 

eller Evangeliet er blevet Menneskene trivielt, fordi de nu saa 

længe have kjendt det og lært det uden ad. Naar Menneskene 

<£, som de nu ere,3 skulde dømme ganske ugeneret om Christi 

Liv og Apostlernes, maatte de egentlig dømme, at de vare Phan- 

taster. 

Det gjælder altsaa for Alt om, at gjøre dog Noget for at gjøre 

Christi Liv nærværende. Dette mener jeg er den lille Afhand- 

lings Fortjeneste. Ved Hjælp af en menneskelig Analogie og digte- 

risk bringes der Mulighed istedetfor Facticitet; men Mulighed er 

just det Opvækkende. 

Fremdeles er i denne lille Afhandling opdaget og belyst: den 

sympathetiske Collision, uden hvilken Christus er forfængelig 

og menneskeliggjort. 

Af Begreber ere: ,,Ansvaret", ,, Offeret" og flere andre rele- 

verede. 

Endelig er der i denne lille Afhandling ført et indirecte Beviis 

for, at Christus er Gud, Eminent Reflexion og dertil svarende 

eminent Bevidsthed i et Menneske gjør at han maa protestere 

det at blive slagen ihjel. Kun Gud- Mennesket har kunnet bære 

Bevidstheden fra første Øieblik af, uden at denne blev ham til 

Hinder i at det blev Enden, at han blev ihjelslagen. Det at blive 

ihjelslagen er i en vis Forstand af den Sort Ting, som maa gjøres 

strax. De fleste Mennesker, der ere blevne ihjelslagne, have 

derfor ogsaa manglet denne <uendelige> Bevidsthed. Kun i Gud- 

Mennesket er den uendelige Bevidsthed enet i absolut Vished og 

absolut Beslutning. 

I Almindelighed vil man vel antage, at De, der bleve ihjelslagne» 

dog, forsaavidt Mennesker kunne det, meest lignede Christus" 

Derved maa dog erindres, at saaledes er det umiddelbart. Men i 

Reflexionen, er dette just Udtrykket for den størst mulige menne- 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 16 
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skelige Lighed med Gud-Mennesket, at tilstaae, at intet Menne- 

ske har Lov til at lade sig slaae ihjel. 

Der er i denne Afhandling afgjørende nye Tanker; det hele 

Problem er vendt paa en aldeles original Maade. 

Skulde Nogen vilde mene, at der i denne Afhandling var en 

Hentydning til min Forfatter- Existents: saa maa dertil svares. 

1) Digterisk har jeg dog vel Lov til at fremstille Sligt; og dersom 

det ellers er saa, at mit eget Liv har nogen Lighed dermed, saa 

er det dog vel netop Beskedenhed, istedetfor at gjøre Paastand 

paa virkelig at være det, at fremstille noget Saadant digterisk. 

Det Ubeskedne er, at et Menneske digter sig at være mere end 

han er; det Beskedne er just, at han fremstiller Det, han dog 

maaskee virkelig er, som Digt. Naar jeg har givet lOrd til de 

Fattige, saa er det ubeskedent, at digte En, (hvis nogen Forvexling 

kunde blive mulig) der gav 1000rd. Men hvis man selv virkelig 

har givet 1000rd, saa er det beskedent, at digte det, istedetfor at 

sige: det har, jeg virkelig gjort. 

Forøvrigt er alt Dette ligegyldigt; thi jeg er fuldkommen i min 

Ret med at digte, og det er Dumhed af Læseren at komme i det 

Vrøvl, hvo nu Forfatteren er, og om han mener sig selv. 

Desuden har H. H. i Forordet sagt: denne Bog vil væsentlig 

kun kunne interessere Theologer, saa altsaa Accenten er lagt paa 

det theologiske Udbytte. Og endeligen indeholder en Anmærk- 

ning i den anden Afhandling det meest Afgjørende for at vise, at 

jeg bestandigt har holdt mig udenfor Prætension paa at være saa- 

ledes det Overordentlige. Jeg er ,uden Myndighed", jeg er et 

Genie — ikke en Apostel, end mindre da vanvittigt hvad der er 

uendeligt højere end en Apostel. 

Men Sligt maa fremstilles. Jeg har gjort alle mulige Anstrengel- 

ser for at undgaae dette Endelighedens Vrøvl; men Menneskene 

kunne jo alligevel vrøvle sig ind deri. 

UDE RER] sml. 320.331.  Forordet]S. V.XI,S.51. en Anmærk- 

ning] S.V.XI,S.101. det Overordentlige] sml. 309.386. uden Myn- 

dighed] sml.162,333. Genie) sml. 322.342. 
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Jeg kunde gjerne sætte det humoristiske Sving tilsidst paa, det 

vilde meest tilfredsstille mig; men det er en Accommodation at 

jeg lader det være. Thi Menneskene ere tossede nok, og Eenheden 

af Spøg og Alvor humoristisk maa jeg derfor bruge forsigtigt, for 

ikke at gjøre dem reent confuse.lt] 

I Marginen til 328: 

[flDet er saaledes i denne lille Afhandling selv gjort, hvad der 

staaer i den: man bør give lidt efter, slaae lidt af — her nemlig 

ved at borttage det dobbet-reflecteret Humoristiske, som gjør 

Meddelelsen til Gaade. Dette var heller ikke i det oprindelige 

Manuscript, men blev senere tilføjet, og saa tilsidst igjen borttaget. 

Selv gav jeg i hele min Forfatter-Virksomhed lidt efter, ved at 

sætte ene ligefrem religieus Meddelelse fra Afsluttende Efter- 

skrift af. 

+ 

Christus siger til Paulus: jeg vil vise Dig hvad Du skal komme 

til at lide for min Skyld. 

Saaledes er det overalt i Umiddelbarheden. Men i Reflexionen 

er det anderledes. I Reflexionen er Mennesket taget ud af det 

umiddelbare Forhold til Gud; og derfor maa der først en Reflexions 

Bevægelse til, ved hvilken Mennesket kommer saa langt ud, at 

Styrelsen ret kan faae fat i ham. 

I vor Tid blive Menneskene i den første Reflexion, i den Re- 

flexion, ved hvilken de ere udenfor det umiddelbare Forhold til 

Gud; Gud og Menneske komme derfor slet ikke til at berøre 

hinanden. 

Det følger forøvrigt af sig selv, at naar jeg nævner Paulus, maa 

bestandig erindres, det Paradox-Forskjellige fra ethvert Menne- 

ske, at han er Apostel. 
— 

[f] se 329. ””Pstaaer i den] sml. S.V. XI,S.89. %Christus siger] 
Ap. Gern. 9,1!6. 
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+ 
Et Ord om Afhandlingen No 1 i ,tvende ethisk-reli- 

gieuse Smaa-Afhandlinger." <, og om en Pendant til 

samme.» 

Væsentligen er der da end ikke det Mindste til Oplysning af mit 

Liv. Pointen i mit Liv er just: at jeg er en Poeniterende, der me- 

ner <ved)y at lide saaledes at gjøre Poenitentse, og mener, at kun 

en Poeniterende ordentligviis er grusom og haardfør nok til at 

tjene Sandheden; da i andet Fald der vilde kræves en saa ophøjet 

Reenhed, at den vel sjelden fandtes blandt Mennesker. Men det 

at være en Poeniterende muntrer op. 

En saadan Fremstilling kunde blive et Pendant til hiin Afhand- 

ling: just en Poeniterende (altsaa i een Forstand saa langt fra 

Reenhed og Fuldkommenhed som muligt) der frivilligt tjener 

Sandheden indtil at blive Offeret. 

Dog Sligt lod sig ikke gjøre digterisk. Alvoren fordrer, at skal 

der tales om Sligt, maa det gjøres ligefrem og i mit eget Navn, 

og ligefrem sigende: dette er mit Liv. Saaledes har jeg jo ogsaa 

bestandigt tænkt mig det, og gjort det i alle de ligefremme Med- 

delelser betræffende min Forfatter-Virksomhed, der ligge færdige. 

+ 
At <sand> Ydmyghed og Stolthed ere Eet, kan man ogsaa see 

deraf, at der jo ligger noget meget Stolt i at sige: jeg frygter ene 

Gud — ellers Intet. Og dog er kun dette Gudsfrygt; thi at frygte 

Gud og saadan tillige ogsaa Andet, det er ikke sand Gudsfrygt. 
44 

dt 
Forholdet mellem to Smaa-Afhandlinger af H. H. 

At lade sig slaae ihjel for Sandheden, er Udtrykket for, at have 

absolut Sandhed; dertil svarer: en qvalitativ Forskiel [i Marginen: 

83ltvende...Smaa-Afhandlinger] sml. 328.333. Poeniterende] 
sml. 322.406. Offeret] sml. 322.342. digterisk] sml. 328.337, 

10 Smaa-Afhandlinger] sml. 331.334. 
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eller som det hedder i den anden Afhandling: en specifik Qvali- 

tets-Forskjel.] fra andre Mennesker: — der har vi Apostelen. 

Derfor har intet Menneske Lov dertil — der har vi Geniet. 

Myndigheden er det just der behøvedes; men Geniet har ingen 

Myndighed. 

4+ 
Slutningen af den første Afhandling af de to Smaa- 

Afhandlinger 

blev staaende, men formildet saaledes, at det Humoristiske er 

borttaget, og Dobbelt-Reflexionen, hvorved Forfatteren af Digtet 

trækker sig uden for. Den er nu mild og simpel. Et Øieblik havde 

jeg tænkt at tilføje: 

Havde han levet i 48, havde han vel forstaaet, at smenneskelig 

talt er2 ,Opvækkelse" ikke just det der nu behøves; han kunde 

saa, hvis han ikke allerede formeentlig udtømmende havde be- 

svaret Spørgsmaalet, sat sig hen og overveie: om et Menneske 

har Lov til at lade sig sig slaae ihjel<—) for at standse det < vilde) 

Oprør. li 

Dette blev udeladt; thi det bortleder Opmærksomheden fra 

det dogmatiske Indhold: har et Menneske, hvilket er et reent 

dogmatisk eller religieust Problem, lige saa godt i 48 og 47 at 

besvare. 

Hele Problemet er jo egentlig for at belyse Gud - Mennesket 

I Marginen til 334: 

[Ht] Der stod ogsaa: Dog det er sandt, Eet har jeg allerede sagt 

om ham, at han er død — der staaer jo paa Titelbladet hans , Efter- 

ladenskab.” Saa er han død — med mindre man foretrækker at 

sige, at han aldrig har været til; thi der staaer jo paa Titelbladet 

»digterisk Forsøg.” 
Hi: 

det hedder] S.V.XI,S.102. Myndigheden]) sml. 328.551. ”'de to 

Smaa-Afhandlinger] sml. 333. 335-338. 
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H- 
Hvor dog Trykfeil kunne være vittige! I den anden af de to 

Smaa- Afhandlinger stod, istedetfor: den Gave at kunne gjøre 

Mirakler: den Gene, 

44 
Det hele Postscriptum til Afhandlingen No 1, (i to 

ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger) gaaer bedst ud. Thi egent- 

lig indvikler det mig i Vrøvl. Naar jeg kalder det ,,et digterisk 

Forsøg" har jeg jo ikke Ret til bag efter at sige, at det Novelli- 

stiske det Digteriske er det Ligegyldige; og siger jeg bag efter at 

jeg er <væsentligy en Tænker, saa bliver Vanskeligheden med 

den digteriske Form. 

Det er nok, at der staaer paa Titelbladet: digterisk Forsøg — 

eenligt Menneskes Efterladenskab. 

[I Marginen: Dog Nei, lad det blive staaende.] 

+ 

dt 
Den første Afhandling (af de to Smaa-Afhandlinger) 

er digterisk, men i samme Forstand som en platonisk Dialog. 

For at undgaae det reent Abstrakte, det Docerende, for at faae 

Personlighed frem, digtes en saadan Personlighed. Men heller 

ikke mere. Det Novellistiske ved ham forresten har intet Værd, 

kun hans Tanke-Gehalt. En saadan Frembringelse svarer til Een- 

hed af: ,, Tænker" og , Digter". En Saadan er forsaavidt forskjellig 

fra de abstrakte Tænkere, at han har <et> digterisk Moment til 

sin Tjeneste; men forsaavidt forskjellig fra en Digter, at han væ- 

sentligen accentuerer Tanke-Indholdet. 

"det Digteriske] sml. 331.338. Digter] sml. 337.346. 
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+ 
En god comisk Figur vilde være: 

en Bedemand, 

paa Grund af den Objektivitet med hvilken han samtræffer med 

andre Menneskers Subjektivitets meest følsomme Øieblik f. E. 

Død Bryllup o: s: v: 
<= 

+ 
Pøbelagtighedens Redskaber vidste meget godt, at de med al 

deres Skriven ikke formaaede at forandre en eneste af Deres 

Dom, som virkelig kunne dømme. Men de vidste, at der er en 

anden Classe af Samfundet, skikkelige og godmodige Mennesker, 

men som naturligviis ikke befatte sig med Literatur; det er disse 

Mennesker, som Pøbelagtigheden bruger, eller misbruger contra 

naturam. Pøbelagtighedens Redskab veed meget godt, at det er 

Løgn og Afskyelighed, men han tjener disse Menneskers Penge 

— for at bedrage og misbruge dem. 

Hvad Under saa at Staterne demoralisere. 

44 
I en ældste Tid var det Dommere og Propheter, der vaagede 

over Sædeligheden i et Land. Senere var det dog Skik at Geist- 

ligheden gjorde det. 

Saa fortvivlede Kirken over Verdsligheden — og nu blev 

»Bladene" — og Publikum Sædelighedens Instantser! Endeligen 

blev igjen den dybest sjunkne Deel af Dag-Pressen den Instants, 

der under Navn af Satire vogtede paa Sædeligheden! omtrent 

som naar man vil sende en ung Pige hen i et Rufferie — for at 

sikkre hendes Uskyldighed. 

30 demoralisere] a: demoraliseres "”Dag-Pressen] sml. 258.356. 
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++ 
Min Ulykke, menneskelig talt 

har ganske simpelt været: at jeg har været Genie, at jeg er strengt 

opdraget i Christendom, at jeg har haft Penge. 

Uden det Første, var jeg naturligviis ikke begyndt med et gigan- 

tisk Sæt, men saa smaat, var kluddret ind i Hensynene; uden det 

andet havde jeg ikke haft den Forestilling om at lide som bestemte 

mig til at handle mod Klogskab; uden det Tredie havde jeg ikke 

formaaet at faae Positionen. 

Alle disse tre Ting, hvoraf da især de to første ere virkelige 

Goder, ere blevne min Ulykke; thi Sandhed og Gudsfrygt troer 

Menneskene er Stolthed og Forfængelighed. 

44 
R. Nielsens Bog er udkommet. Altsaa med den Forestilling som 

han havde, om hvilken Uret jeg har lidt og i Egenskab af Sand- 

hed, tillige med Forestilling om, hvilken Overlegenhed jeg havde 

over Forholdene: har han dog, som jeg nok fattede en Mistanke 

om, meent, at det kunde lade sig gjøre, naar han sikkrede sig mig, 

og jeg holdt lidt paa ham: endog faae Betydning, maaskee gjøre 

Lykke. 

Det var Begeistringen for min Sags Rigtighed. 

I Sandhed han kom til den Rette. 

Skrifterne ere plyndrede paa mangfoldig Maade; just Pseudo- 

nymerne meest, hvilke han derfor aldrig citerer, maaskee, ganske 

snildt beregnet, som de mindst læste. 

Og nu mine Samtaler! 

Blot i dette kan man see, hvor sandt det er, at den Christne 

strax maa lide for sin Tro. 

2 enie]sml. 328.351. at lide] sml, 331.344. %?R, Nielsens Bog] 
Rasmus Nielsen, Evangelietroen og den moderne Bevidsthed. Forelæsninger over 

Jesu Liv. 1. Deel (Kbh. 1849. — Ktl. Nr. 700), er averteret som udkommet Adrs- 

avisen 1849, Nr. 116 (19, Maj). — Sml. 280.349, lide] sml. 342,345. 
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Lad et fattigt Menneske virkelig for Alvor troe Miraklet om de 

5 Brød og de 2 smaa Fiske, lad ham leve saa: saa bliver han ud- 

leet af hans Naboer og Gjenboer; og kommer han saa dog til kort, 

bliver han haanet og spottet. 

Sagen er, dersom et Menneske har en lykkelig Umiddelbarhed, 

som tænker lad 5 være lige, det gaaer nok, og (dette er kun en 

Talemaade) Gud hjælper nok: det synes Menneskene om. Men 

at En, der har Forstand trods Nogen til at vide hvad Udkommet 

betyder, at han — og han først ,troer", hvis han gjør det — at 

han vil troe: det er Galskab, det er til at lee af. 

+H- 
At meddele Sandhed er at lide — hvis ikke, saa meddeler Du 

heller ikke Sandhed. 

+ 
Menneskelig talt var det dog en Slags Trøst, om et Sandheds- 

Vidne i sin Død turde sige til de Kjere: see nu har jeg lidt — nu 

skulle I have det godt. Ak, nei, han maae sige: nu kommer Touren 

til Eder. 

Og saaledes maa og skal det gaae, saa længe denne Verden 

bestaaer. 

Denne Verden er Usandhedens, Løgnens: og at leve christe- 

ligt i den er at lide. 

En af de vanskeligste Opgaver er derfor just: fra ,,Digter" at 

blive Christen; thi Digteren hænger fast ved denne Verden, selv 

om han lider i den. En Digter kan holde meget ud i denne Hen- 

seende: det Eneste han ikke kan er at slippe Verden som Christen- 

dommen fordrer det. Digteren kan blive ulykkeligere og ulykke- 

ligere, men vedbliver dog ved Phantasien at forholde sig til Ver- 

den: den egentlige Forsagelse kommer han aldrig til. 

3%5lide] sml. 344.346. ”"Sandheds-Vidne] sml. 281.351. lide] 

sml. 345.351. Digter] sml. 338.351. 
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Ak, dette er dog paa mange Maader, som var det skrevet om 

mig. Dog saa meget af det Bedre er der dog maaskee i mig: at jeg 

idetmindste vover mig saa langt ud, at Styrelsen kan faae fat i mig. 

FF 

ere 
Christus forbyder Dem, han havde helbredet, at tale derom; 

men jo mere han forbød dem det, desto mere gjorde de det. — I 

Christus var Dette Sandhed, at Han ikke ønskede Bram og Opsigt; 

i de Andre var det dog ogsaa Sandhed, just fordi der var Fare for- 

bunden med at forkynde hans Priis. Havde de Helbredede (eller 

for at tage et Exempel de 9 af de Spedalske var det jo Tilfælde 

med) været feige og kloge: saa havde de sagt, Herren forbyder 

os det selv — ergo tie vi, det er jo hans Villie. 

Saadanne Collisioner forekomme endnu bestandigt i Livet. Det 

kan være den ene Parts Pligt, og Selvfornegtelse at give Afkald 

— men deraf følger ikke, at det ikke er Usselhed at benytte sig 

deraf, og sige, at det er hans egen Villie. 

++ 

I Marginen til 347: 

Christus gjør dem saaledes ganske frie; det er saa langt som 

muligt fra, at han forlanger, at de skulle prise ham, tvertimod 

han aabner dem endog den modsatte Udvei, at de kunne undgaae 

Faren, som var forbunden med at prise ham, og sige ,det er hans 

egen Befaling, at vi skulle tie": just derfor bliver det ret aabenbart, 

hvad der boer i dem. 

FE 
Ved R. Nielsens Bog 

er der ikke vundet, men snarere tabt en Position. Han har dog 

hverken Dialektik eller Blik og Conduite nok for at kunne com- 

mandere paa Strømmen. 

"Christus forbyder osv.] Marc. 7,36. De 9 af osv.] Luc. 17,17 f. 

%9R, Nielsens Bog] sml, 343.414. 
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Positionen er netop den ubetingede qvalitative Lidenskab med 

hvilken Troen forstaaer sig selv i at være, i at skulle være, at 

skulle bevares som en Hemmelighed, og derfor, ikke for nogen 

Verdens Priis, end med eet eneste Ord vil indlade sig med eller 

stilles lige overfor Tvivlen, eller indlade sig paa nogen somhelst 

gaaendei det Enkelte.Thi at gaae i det Enkelte er just Tvivlen. 

Det er Hemmeligheden i den christelige Taktik. Men R. N. som 

er en middelmaadig Taktiker, han hitter paa at stille Tvivlen og 

Troen lige overfor hinanden og saa debattere. 

Ak, han er dog i samme Vildelse som Resten: en Art Forfæn- 

gelighed, at man sku kan give meget fornuftige Grunde o: s: v: 

— istedetfor at Opgaven er den ethiske Selvfornegtelse til at sige: 

det er det Ubegribelige — ikke eet Ord mere. 

Hvorledes bevarer man en Hemmelighed? Det Simpleste og 

eneste Sikkre er at bevare den ethisk. Gjør man det saa indlader 

man sig aldeles ikke paa nogen Klogskab, men siger: det er en 

Hemmelighed, mig betroet som en Hemmelighed, det er min 

sædelige Pligt at bevare den, indtil Døden agter jeg at bevare 

den. Jeg siger det ikke for at ophidse Eder til at sætte mig paa 

Prøve, om jeg nu ogsaa har Mod til at tie indtil Døden, nei snarere 

beder jeg Eder at lade mig fare med Fred — men skal saa være, 

i Guds Navn: jeg tier, — Den anden Maade er Klogskab. Saa 

spiller man den Kloge, der saa overordentlig snildt veed at gjem- 

me den. Dette vil sige, saa lader man sig Hemmeligheden fra- 

narre. I Begrebet seet er Klogskab altid narret. Thi Klogskab 

er just Endelighedens Kløgt, men Endelighedens Kløgt er, evig 

forstaaet, et Bedrag. Det kan stundom hænde, at En tilfældig- 

viis er klogere end Andre — men i Begrebet er Klogskab altid 

narret. 

Positionen er og var: den absolute, qvalitative Lidenskab, med 

hvilken Troen ethisk betragter det, som sin Opgave: for ingen 

Priis at ville indlade sig end det mindste paa at begribe. Som 

Troen afskyer at sige en Blasphemie, saa siger Troen: Gud for- 

byde at det Ord nogensinde skulde gaae over mine Læber: jeg 

kan begribe. 

1849 
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Men hvad gjør R. N.? Stolende paa mig og min Dialektik, at 

den har strammet nok, flankerer han temmelig løst og stundom 

overmodigt. Efter derpaa at have sat sig hen og grundet en heel 

Deel over Enkelthederne, mener han sig istand til at tage det op 

med Tvivlen — og han indlader sig paa Enkeltheder. 

Nu er Positionen tabt. Og jeg, som er en født Dialektiker, jeg 

har ikke vovet dette — men han mener at kunne vove det. Ak, 

Sagen er, han er hverken en Dialektiker ei heller har han Begreb 

om Troens Lidenskab. Ikke mere end Mag. Adler havde opgivet 

Hegel, ikke mere har væsentligen R. N. sluppet det Gamle. Det 

seer nok ud som, men mit Politie-Blik seer strax Falsationen. 

Hans hele Position er uden den absolute dialektiske Lidenskab 

— og Frugten vil blive, at forsyne en Slump præstelige Vrøvle- 

hoveder med nyt Apparat til at vrøvle op og ned om paa den ene 

Side og den anden Side. Herunder et overkradset Dobbeltkors 

Jeg kunde fristes til paa Prent at sige til ham: ,,kommer. De 

næste Gang saaledes, saa maa jeg falde Dem i Flanken; og jeg 

troer jeg gjør det strax". 4 

+ 
Det er dog virkelig saa. Ønsker Du at mindske Uendelig- 

hedens Fart, er Du bange for at den fører Dig forvidt: saa antag 

blot een Tilhænger: for hver een Tilhænger Du antager, mindsker 

Du den mere og mere. Endeligt gjælder det omvendt, Menneskene 

mene at deres Sag faaer mere og mere Fart jo flere Tilhængere 

de faae — det er ogsaa sandt, men den Art Fart er blot Udbredelse 

i Øjeblikket, den dvælende Fart, ikke den hastende Fart, saaledes 

saa langt fra egentlig at være Fart, at den er Sinkerie. Og saaledes 

er det ogsaa Menneskenes Travlhed er Sinkerie. 

E2r 

Hele Productiviteten med Tilføjiende afde to Afhand- 

linger af H.H. 

kommer...strax] sml. H. Lund, Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 1787-1887 

(Kbh. 1787), S.156f.  %"Tilhænger)]sml.358.IXA52. %'de to Afhand- 
linger] sml.334.362. 
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Opfattelsen af hele Forfatterskabet (som den findes saa vel i: 

een Note betræffende min Forfatter-Virksomhed, som i tre Noter 

betræffende min Forfatter-Virksomhed, og i Synspunktet for min 

Forfatter-Virksomhed) sigter definitivt paa Taler ved Altergangen 

om Fredagen. 

Saaledes er ogsaa hele Structuren. De 3 gudelige Taler ere 

senere og ere bestemte til at ledsage andet Oplag af Enten— Eller 

for at marquere Forskjellen mellem hvad der bydes med Venstre 

og hvad der bydes med Højre. 

De tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger høre ikke saa- 

ledes med til Forfatterskabet, de ere ikke et Moment i den men 

ere et Point de vie. Skulde der standses saa ville de være som 

et Punkt man projekterer forud for at standse derpaa. De inde- 

holde ogsaa den apparente og den virkelige Højde: en Martyr ja 

en Apostel — og et Genie. Men forsaavidt der i Afhandlingerne 

selv søges noget til Oplysning om mig, saa erjo Oplysningen den: at 

jeg er et Genie — ikke en Apostel, ikke en Martyr. Den apparente 

Højde er taget, for desto nøiagtigere at bestemme den virkelige. 

Bestemmelsen: Genie er for de fleste Mennesker saa vidtløftig, 

at det kan betyde Allehaande; just derfor var det af Vigtighed at 

bestemme dette Begreb, som i disse to Afhandlinger er blevet 

bestemmet ved Hjælp af at bestemme Det, som er uendelig qvali- 

tativt Højere. 

Saaledes har de to Smaa-Afhandlinger rigtigt Charakteren af 

et Signal, Men det er dialektisk. Det kunde betyde: her er Stands- 

ningen; og det kan betyde: her er Begyndelsen, bestandigt dog 

saaledes, at det jeg for Alt har at vogte paa, er, at jeg ikke afsted- 

kommer Begrebs- Forvirring, men bliver mig selv tro i at være 

hverken mere eller mindre end et Genie, eller, at være en Digter 

og Tænker med et qvantitativ Mere af at være det man digter og 

tænker end ellers en Digter og Tænker har. Et qvantitativt Mere, 

ikke et qvalitativt Mere; thi det qvalitative Mere er: Sandheds- 

een Note] = ,Regnskabet”, sml. 272.422. tre Noter] sml. 250.422. 

Synspunktet] smi. 250.422. 3 gudelige Taler] sml. 317.469. andet 

Oplag af Enten— Eller]sml.317.402. Genie]sml.342.421. Digter] 
sml. 346.353. Sandheds-Vidnet] sml. 346.431. 
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Vidnet, Martyren, hvad jeg ikke er. Og endnu qvalitativt Højere 

er Apostelen, hvad da ikke mere er faldet mig ind at være end at 

jeg var en Fugl; jeg skal vel vogte mig for Blasphemier, og for 

bespottelig at forvirre den religieuse Sphære, hvilken jeg just af 

yderst Evne stræber gudfrygtigt at hævde og betrygge mod en 

forvirret og formastelig Tænknings Løsagtighed. 

jg 
Det er et deiligt Vers, med hvilket hver Station i den saakaldte 

Kreuzweg-Andacht af A. Liguori (p. 654 og fl.) ender: 

Sisser Jesus, um zu sterben, 

Gehst Du hin, aus Lieb' zu mir; 

Um das Leben zu erwerben, 

Lass mich sterben, Herr! mit Dir! 

og derpaa forandret fra 12te Station af: 

Siisser Jesus, schon gestorben 

Bist Du nun, aus Lieb' zu mir: 

Hast das Leben mir erworben, 

Ach lass sterben mich mit Dir. 

dt 

+ 
Grunden, hvorfor der saa sjelden prædikes om Næringssorg, 

er vistnok den, at De, der selv lide under den, genere sig ved at 

tale derom; og dernæst, at Evangeliets Tale forekommer dem for 

haard en Tale. Digterisk (9: naar man selv har sit Udkomme be- 

trygget) saa er Evangeliets Tale ubeskrivelig opløftende. Men naar 

det ret skal være Alvor, det er, naar man selv er i Nød og Trang, 

saa at skulle opbygges ved Lilien og Fuglens Sorgløshed eller 

ved Christi guddommelige Ophøiethed, det er for høit, <og, men- 

neskelig talt, for strengt.> 

Martyren] sml. 346.382. ?%A, Liguori] det 137 anf. Skr. fralz2te 
Station af| anf. Skr., S. 676.678.680, 353 yigterisk] sml. 351.385. 
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+ 
Christus blev svøbt i Klude lagt i en Krybbe; men begravet 

blev han dog i en ny Grav. 

(Og i en Grav, som tilhørte anden Mand, hvori Luther finder 

en Hentydning til det Sindbilledlige: at Christus er død for os.) 

Begravelsen er saaledes dog paa en Maade en Undtagelse fra 

Fornedrelsen. 

Begravelsen i den nye Grav og med størst mulige Omhygge- 

lighed forholder sig til Opstandelsen. Tænk, at man f. E. havde 

brændt Christi Legeme — da han jo var en Forbryder — strøet 

Asken ud til alle fire Hjørner: ja, ligegyldigt er det naturligviis, 

thi væsentligen bliver Opstandelsen det samme Mirakel, men der 

bliver dog noget Stødende for den Svagere. 

Sin 
Erindres bør det dog, at Christus ikke afviste Nicodemus, saa 

han dog altsaa taalte ham — men Discipel blev han rigtignok ikke, 

skjøndt Johannes kalder ham: en hemmelig Discipel, men hvor? 

jeg kan ikke huske Stedet, jeg veed jeg har læst det anført hos 

Luther i Evangelie-Prædikenen paa Langfredag. 

JE 

HH 
Det at næsten al Meddelelse er ved Pressen har forvirret Alt. 

Alter blevet upersonligt. Derfor have Staterne samlet et uorganisk 

Bundfald, et uhyre Bundfald: Mængden, som Ingen indlader sig 

med, fordi Lærerne ikke ere Personer, men Forfattere, der skjult 

for Alles Øine, sende nogle Tanker ud i Verden. 

Conflikten med Regjeringen har været den eneste, fordi Re- 

gjeringen kunde dømme Pressen; men Sandhedens egentlige 

3584; en ny Grav] Matth. 27,60. Luther finder] En christelig Postille (se 

til VIIA192). 1. Deel, S. 255. — Sml. 326.355. %%hos Luther] En christelig 
Postille (se til VIIA 192). 1. Deel, S.252; men sml. Joh. 19,38 f. — Smil. 354.361. 

35$6Pressen] sml. 341.409. Mængden] sml. 272.399. 

355 

356 

U.D. 



1849 

357 

USD: 

358 

UD: 

359 

2o2 A 356—359 (Journ.) 

Conflikt, den med Mængden, med Publikum, Abstraktionerne 

(det Onde Løgnens Tilhold) er som ganske gaaet af Minde. 

+ 
Biskop Mynster har et stort Ansvar baade mod mig og vore 

Forhold, ved at sidde saadan og lade som Ingenting i Forhold til 

et Phænomen, som han aldeles ikke magter. Han skulde redeligt 

og sandhedskjerligt pointeret min Forfatter-Virksomhed, saa 

havde han idetmindste gjort Sit. 

+ 
Frygter Du, at Uendelighedens Fart i Dig skal rive Dig for 

stærkt hen, see her er Raadet: tag en Tilhænger, mad ham, indbild 

ham, at han alligevel er selvstændig — saa vil han foredrage det 

Samme, som Du siger, og Du vil blive saa kjed deraf, at Du ikke 

vil see det. Parodien (ikke den stridende af en Angriber, men af 

en beundrende Efterligner) er mættende. i 

+ 
Mynsters Prædiken er et Bedrag. Idag f. E. (Søndagen efter 

Christi Himmelfartsdag) sagde han: Derudenfor, paa Gaden, at 

ville forkynde dette, nei, det vilde Intet hjælpe, men her i Din 

Helligdom, paa dette stille Sted der vil jeg forkynde det for hver 

som vil høre o:s: v:. Hvilken Fripostighed, saadan udenvidere 

ved Hjælp af Klogskab at slaae en Streeg over Christus over 

Apostlene, over alle Sandheds-Vidner, der vare —- ukloge, eller 

— phantastiske nok til at forkynde det paa Gaden 5: at gjøre Alvor 

af Forkyndelsen. I Sandhed, det er baade til at tabe Næse og Mund 

over. Nu, i Christenheden, hvor vi jo Alle ere Christne, nu tør 

sters] sml. 357.375. Søndagen efter Christi Himmelfartsdag] i 

Aaret 1849 d. 20. Maj (6. S. e. Paaske). Derudenfor osv.] se J. P. Mynster, 

Prædikener holdte i Aarene 1849 og 1850 (Kbh. 1851. — Ktl. Nr. 233), S. 44. — 

Sml, IX A 39. 
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man ikke forkynde det paa Gaden, og da alle vare enten Jøder 

eller Hedninger, da gjorde man det. Nu tør man det ikke, dog nei, 

det er for mildt talt, det var i sin Orden om Mynster havde sagt: 

til at forkynde det paa Gaden, dertil mangler jeg Tro og Mod og 

Kræfter. Men saaledes taler han ikke; i fornem Klogskab taler 

han om det Højeste som var det en Ubesindighed, og Fuskeriet, 

(som hans Prædiken paa det stille Sted, hvor det Hele er Skue- 

spilleragtigt) bliver det Højeste. Og dog til syvende og sidst, jeg 

troer, at Mynster ikke selv aner, hvad han siger; han er i den 

Grad løbet fast, at Det end ikke falder ham ind, om det ikke er 

Blasphemie det han med saa megen Prætension disker op. — Og 

Tilhørerne, ja De finde naturligviis denne Tale ganske fortræffelig, 

de vide hverken ud eller ind, forvexle christelig Prædiken med 

Kunst-Forestillinger, der naturligviis fordre den betryggede Stil- 

hed og Sikkerhed. 

dr 
Umiddelbarheden lader sig vistnok naae igjen; men deri laae 

»Systemets" Vrøvlerie, at det meente, at den naaedes igjen uden 

et Brud. 

Umiddelbarheden naaes kun igjen — ethisk; Umiddelbarheden 

selv bliver Opgaven, Du skal naae den. 

Midt i det meest intellectuelle Folks meest udviklede Periode 

naaede Socrates Uvidenhed (Uvidenhed, hvormed man jo begyn- 

der, for saa at blive mere og mere vidende) og hvorledes? fordi 

han absolut ethisk fattede det som sin Opgave at bevare sig i 

Uvidenheden, saa ingen Verdslighedens Fristelse skulde narre 

ham til at tilstaae, og ingen indre Fristelse narre ham til at tilstaae 

sig selv, at han var vidende,<han)> som dog i en anden Forstand 

var vidende. 

Mennesker, som ingen Forestilling have om Aand tale saaledes. 

Naar det Umiddelbare er tabt, kan man aldrig faae det igjen; og 

for ret at oplyse det (derved tillige visende, hvorledes de forvexle 

det Aandelige og det Sandselige) tilføje de: en Pige kan tabe sin 

Uskyldighed, men hun faaer den aldrig igjen. Men aandeligt gjæl- 

Søren Kierkegaards Papirer, Xi 17 
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der det just: at kan jeg ikke faae Uskyldigheden igjen, saa er fra 

Første af Alt tabt, thi det Første er just, at jeg og Enhver har tabt 

Uskyldigheden. 

Naar jeg et Øieblik vil see bort fra alle de nærmere dogmatiske 

Bestemmelser om Aandens Medvirken o: s: v:, saa kan jeg defi- 

nere Gjenfødelse saaledes: det er Umiddelbarhed vundet ethisk. 

Ethiken eller rettere det Ethiske er Vendepunktet, og saa 

svinges der derfra ind i det Dogmatiske. 

+ 
I Prædiken over Evangeliet: Paaske-Mandag gjør Luther, i den 

" sidste Udgang, Distinctionen han siger: i Forhold til Bibelen 

har Du Lov til at disputere; i Forhold til den hellige Skrift 

har Du ikke Lov dertil. Det er det Gamle: Eet er sandt i Philoso- 

phien som ikke er det i Theologien. Bibelen og den hellige Skrift 

er jo den samme Bog; men Maaden, paa hvilken den betragtes, 

gjør Forskjellen. 

Her som allevegne maa man passe paa det qvalitative Spring, 

at der ingen ligefrem Overgang er (som f. E. fra at læse og studere 

i Bibelen som en almindelig menneskelig Bog til — at antage, at 

det er Guds Ord, hellig Skrift) men overalt en uetaBaots &s XAAO 

yevoc, et Spring, hvor jeg bryder hele Raisonements Rækken af, 

og bestemmer et qvalitativt Nyt, men et &AXo yevoc. 

+ 
Den lille Bog af H. H. 

” var aldeles rigtigt. Udenvidere kan man dog ikke selv indtage en 

saa vanskelig Stilling, der tillige er saa ansvarsfuld. Saa spiller 

man en lille Invite, for at gjøre Samtiden til Makker. Snubler En 

over den lille Bog, saa gjør han et uhyre Anskrig — og han har 

Ret; thi det er en yderst mærkelig lille Bog. Men saa er det ham, 

8811 uther... siger] En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 273. 
— Sml. 355.370. det Gamle]sml.1A94;S.V.VII, S. 327. ?%Den lille 
Bog af H. H.] sml, 351.411. 
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der gjorde Anskriget; nu er jeg den Anden. Derfor maatte den 

lille Bog udgives: enten med mit Navn paa og saa marqueret 

<saa stærkt> som muligt, eller som det skete. 

H+ 
Lessings hele Skrift ,om Fabelen" maa atter læses. Det er 

som Ålt af ham mesterligt. Det findes i Såmtl. W. 18de B. Især p. 

204,205 o: fl. findes Noget angaaende Aristoteles Lære om Virke- 

lighed og Mulighed, og Lessings Lære desangaaende. Det stemmer 

saa ganske med hvad jeg i flere Pseudonymer har udviklet, hvorfor 

jeg har foretrukket , Experimentet" for det Historisk-Virkelige. 

+ 
Man har næsten villet forekaste Christus det som noget Ufor- 

svarligt, at sætte et Menneske som Judas, der havde Hang til 

Tyvagtighed, til Kassemester — man kunde da snarere sige: 

hvilken Tro og Kjerlighed fra Christi Side; thi det dristigste men 

det bedste Middel til at frelse et saadant Menneske er gjerne just 

at vise ham ubetinget Tillid, hjælper det ikke, saa er han ordent- 

ligviis ikke til at hjælpe. 

+ 
Ofte har jeg sagt: at man bør anstrenge sig for at vise sig mild 

og venlig, selv om man indvortes lider, thi man opnaaer dog at see 

Andre milde og stundom mildnes ogsaa Ens Lidelse, men ved at 

see fortræden ud gjør man Andre fortrædne. Det er sandt nok, 

men man glemme dog ikke, at just Følelsen af den Afmagt ikke 

at kunne see mild og smilende ud naar man lider, at just den kan 

gjøre at et Menneske seer fortræden ud. 

363; Såmtl. W, 18d4e B.] om Udg. se til III A 200; i Lachmann-Maltzahn's 
Udg. (sml. anf. St.) 5. Bd. (Leipz. 1854), S. 395ff. Noget angaaende osv.] 

i Lachmann-Maltzahn's Udg. anf. Bd... S. 424 ff., særlig S. 428 f. 
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bin 
At ,bedrage" er en uendelig Virtwositet i at bedrage. Man troer 

" nu bestemt at vide Beskeed om Bedraget, og nu skal man da næste 

Gang ganske bestemt gribe Bedrageren — man tager sig ikke 

iagt for, at næste Gang er hans Bedrag et Nyt. Han er det Om- 

vendte af den dumme Gottlieb, stundom er det som var det den 

dumme Gottlieb der skulde fange ham. Den dumme Gottlieb gjør 

pligtskyldigst, troskyldigt og lydigt, næste Gang Det, som man 

forrige Gang sagde til ham at han skulde gjøre. Menneskene ere 

saa i Forhold til Bedrageren som den dumme Gottlieb de mene 

at han nu næste Gang vil gjøre det Samme — og de blive be- 

dragne. 

Dette er i Ideen seet Maieutik, som netop tjener til at udvikle 

den Anden. 

+ 
Troens Kamp med Verden er ikke en Tanke Kamp med Tvivlen 

Tanke mod Tanke. Dette var Forvirringen, der tilsidst endte i 

Galskaben: Systemet. 

Troen, den Troendes Kamp med Verden er Charakteer-Kamp. 

Den menneskelige Forfængelighed ligger i at ville begribe, denne 

Forfængelighed ikke at ville lyde som <et> Barn, men være saa- 

dan et voxent Menneske, der ogsaaa kan begribe, og som da 

ikke vil lyde naar det ikke kan begribe 9: som væsentligen ikke 

vil lyde. 

Den Troende er saa Charakteer-Mennesket, der, Gud ubetinget 

lydig, fatter det som Charakteer-Opgave, at man ikke skal ville 

begribe. 

Nu kommer Conflikten. At ville troe hvad man ikke kan be- 

gribe, en saadan blind Lydighed det er jo Obscurantisme, Dum- 

hed o: s: v:. Det vil sige Verden vil ængste den Troende ved 

Menneske -Frygt til at blive forfængelig, saa han ogsaa kan be- 

gribe. Her er Conflicten. Det er Opgaver for Charakteren. Eller 

%6den dumme Gottlieb] sml. S. V. XIII, S. 26,155. 7%Troen] sml. 
868.1X A311: 
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paa en anden Maade. En saadan Troende er maaskee tillige en 

eminent begavet Aand. Verden bliver da opmærksom paa ham, 

og forstaaer i Grunden nok, at skulde der være Tale om at be- 

gribe, da maatte det være ham, der kunde. Den opfatter da hans 

Troes-Eenfoldighed som Ironie, raser mod ham for at gjøre ham 

angest og bange — at han saa dog skal sige: jo jeg kan begribe 

oa: frygte Menneskene mere end Gud. 

Saadanne og alle lignende Conflikter det er Troens. 

Dette er min Opfattelse. 

dt 
[I Marginen: En Definition paa Tro, det vil sige, paa det 

christelige Begreb af Tro.] 

Hvad er det at troe? Det er at ville (hvad man skal, og fordi 

man skal): gudfrygtigt og ubetinget lydigt værge sig mod den 

forfængelige Tanke, at ville begribe, og mod den forfængelige 

Indbildning, at kunne begribe. 

+ 
Meningen af det Ord: at Qvinden blev givet Manden til Selskab, 

er vistnok ikke den, at Forholdet til Qvinden blot som saadant blot 

var Selskabet, der er Vistnok tænkt paa Slægts-Forholdet, Afkom- 

met, og i denne eenfoldige Forstand sagt om Qvinden hun er Sel- 

skabet og hun bringer Selskabet med sig. 

Hvad er i Ideen ,,Selskab". Det er ikke denne Forening af flere 

Jævnaldrende, det er snarere en Eenhed, der i den inderligste For- 

bindelse tillige udviser de forskjellige Aldere. Saaledes: Bedste- 

forældre, Mand og Hustrue, Børn i de forskjellige Aldere, det er 

egentlig Selskabet. 

Dette er ,Selskabet" og ogsaa den skjønne Eenhed. Enhver 

Alder for sig har en excentrisk Mulighed — derfor afgiver de 

8$STr0] sml. 367.384. det Ord...til Selskab] sml. S. B. Hersleb, 

Lærebog i Bibelhisterien. 3. Opl. (se til II A513), S. 3. 
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forskjellige Aldere Correctivet til hinanden. Hvor gavnligt er i 

denne Henseende ikke allerede Barne- Alderens Correctiv, at 

man da ikke gaaer hen og bliver reen Aand, eller at man da ikke 

bliver altfor alvorlig o: s: v: 

Det kunde for en Psycholog være en skjøn, en rørende Opgave 

ligesom i en Tabel at udregne og opstille de mulige Combina- 

tioner i Henseende til hvorledes den ene Livs-Alder væsentligen 

supplerer og afgiver Correctivet for den anden. 

+E 

++ 
Det er meget rørende, hvad Luther i Prædiken over Evangeliet 

paa anden Søndag efter Paaske (,Jeg er den gode Hyrde") ud- 

vikler om, hvorledes den sande Christen ved al den Forfølgelse 

og Mishandling o: s: v: han lider, jo bliver ligesom ukjendelig — 

men at Christus dog kjender ham og kjender ham som sin. 

Hvad der i samme Prædiken findes om, Leiesvendenf fortjente 

at aftrykkes; det passer saa ganske — og saa er det da en Afdød 

der har sagt det. 

HH: 
Det er ypperligt sagt af de la Motte om Æsops Fabler: hans 

Foredrag har den yderste Præcision; han opholder sig intetsteds 

ved Beskrivelser; han kommer strax til Sagen, og iler med hvert 

Ord nærmere til Enden; han kjender intet Tredie mellem det 

Nødvendige og det Unyttige. 

Anført af Lessing i det ,,om Fabelen" Stl. W. 18de B. p. 242. 

+l- 

270 uther...udvikler] En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 
299 ff., særlig S. 301. — Sml. 361.376. om ,,Leiesvenden"] se anf. St. S. 

297 f. 37! Anført af Lessing] i Lachmann- Maltzahn's (til 363 anf.) Udg. 
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dt 
Den sidste og meest imponerende Tanke til at holde Menne- 

skene i Ave — naar det ikke frugter med de endelige Hensyn og 

Straffe — er: Udødeligheden — og dette har man gjort til et Pro- 

blem, til et Noget, som skal bevises. Det er, som hvis En løftede 

en Stok for at slaae sigende: nu skal Du have en Dragt Prygl — 

dersom det ellers er en Stok, jeg har i min Haand — og derpaa 

— istedetfor at slaae — gav sig til af 3 Grunde at bevise, at det 

var en Stok, og derpaa sagde Amen, 9: reent glemte at slaae. O, 

frygtelige Galimathias; men saaledes er Prædikeforedraget. 

dr 
Det er dog i Grunden lige meningsløst: enten (og det gjør selv 

Lessing <det vil da sige, ved at udgive de wolfenbiittelske Frag- 

menter.3) at anvende al sin Skarpsindighed paa at vise det Uri- 

melige i et Under, og saa deraf (af <at> det er urimeligt) slutte 

ergo er det ikke et Under — men var det da et Under, hvis det 

var rimeligt. Eller (og det er Speculationens Viisdom) at anvende 

al sin Dybsind og Skarpsind paa at begribe Underet, paa at gjøre 

det begribeligt, og saa sluttes ergo er det et Under, og hvorfor, 

fordi det er begribeligt — men saa er det jo ikke noget Under. 

Nei, lad Underet blive hvad det er Troens Gjenstand. 

Men hele Ulykken-er, at Christendommen i al Magelighed er 

blevet en Tanke-Opgave for kløgtige Hoveder og Speculanter — 

hvilke aldeles Intet have væsentligen med Christendommen at 

gjøre — istedetfor at den er Trøst for den Lidelse, for hvilken 

ingen menneskelig Viisdom har Trøst, Trøst for Syndsbevidst- 

hedens Qval og Smerte, og i ethvert Tilfælde kun er til for — 

Lidende. 

Hvad vilde man vel dømme om et Medicaments Skjebne, hvis 

det, ved en besynderlig Feiltagelse, istedetfor at blive brugt af en 

Syg, for hvem det var bestemt, blev Gjenstand for en Chemikers 

Analyse, der saa udfandt at det intet Lægemiddel var — og blot 

tog forsaavidt feil, at han skulde sige: jeg er ikke syg. 
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Det er det dybe Syndefald at man har tilladt sig at betragte og 

behandle Christendommen saaledes, og at Troen egentlig er længst 

uddøed, Troen som paa Liv og Død vilde værge sig. Men hvad er 

vel denne hele nuværende afsjelede Christenhed. Og hvor mærke- 

ligt er det ikke ogsaa, at derfor Missions-Væsenet i hele den nyere 

Tid fører til Intet — hvorfor? fordi Christendommen selv væsent- 

ligen ikke mere er til. Denne Bemærkning om Missionsvæsenet 

finder jeg i de ,,wolfenbiittelske Fragmenter", og i den er jeg enig. 

I Marginen: At Missions-Væsenet nu skulde skaffe Christen- 

dommen Tilhængere er lige saa utroligt som at en Olding havde 

Avlekraft. 4 

ta 
Dersom man, fraseet Guds-Forholdet, vilde spørge mig, hvor- 

ledes jeg da opdroges til den Forfatter, jeg blev, da svarer jeg: af 

en Olding, hvem jeg takker meest, og af en ung Pige, hvem jeg 

skylder meest — deraf, hvad der vel ogsaa som en Mulighed maa 

have ligget i mit Væsen, en Eenhed af Alderdom og Ungdom, af 

Vinterens Strenghed og Sommerens Mildhed —; den Første af 

dem opdrog mig ved sin ædle Viisdom, den Anden ved sin elske- 

lige Uforstand. 

+ 
At det er umuligt for en sand Christen at blive noget 

Storti Verden. 

Eet er det jo at En ved Fødselen er f. E. Prinds, Greve, Millio- 

nair o:D:— et Andet at blive noget Stort. Det Første lader sig 

vel forene med det at være Christen; thi egentlig er han det Store 

— og han bliver Christen. Men naar man ikke er fra Fødselen 

ide ,wolfenbittelske Fragmenter"] Fragmente des Wolfenbiittelschen 

Ungenannten ... Bekanntgemacht von G. E. Lessing (Berlin 1788. — Sml. til 

363), S. 69 ff., særligS.76f. %'en ung Pige] sml. 280, S.190.485. 
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det Store — og derimod er Christen: saa er det umuligt at blive 

noget Stort. For at blive noget Stort i Verden, maa man hænge 

sammen paa mangfoldig Maade med Verdsligheden, og det vil 

det, at man er Christen forhindre En i. 

Saaledes fandt min Fader al Opbyggelse i Mynster — men min 

Fader var en ubetydelig Borgermand, en af de Stille i Folket» 

levende ukjendt. Men Mynster som er blevet noget Stort — hvor 

ofte har han maattet gjøre et uchristeligt Sving for at blive det. 

Naar man skal leve bemærket og saa være Christen, og der er 

Spørgsmaal om at blive: saa bliver man ved at være Christen 

intet mindre end det Store i Verden. 

Det er derfor en Sviig i Prædikeforedraget dette: stundom 

bliver den Christne noget Stort i Verden, nyder Ære og Anseelse, 

stundom forfølges han. Lutter Løgn, fordi man ikke vil ud med 

Sproget, der forpligter En selv. 

Nei, begynder Du med at være Intet (saa Du altsaa ikke er det 

Store forud, som Noget, Du ikke ved egen Stræben har naaet) og 

Du saa er Christen — saa er det umuligt at blive noget Stort i 

Verden. 

Præsterne beraabe sig derfor ogsaa altid paa det gamle Testa- 

mente — som var det det Nye Testamente, og som var ikke Christi 

eget Liv, Apostlenes, samt alle hans og deres Liv lige stik imod. 

Men Præsterne kluddre. Fra det Nye Testamente tage de en Art 

Mildhed, fra det gamle en anden og det Hele bliver lutter Mild- 

hed — og Sludder. 

+ 
Slutningen af Luthers Prædiken over Evangeliet ,Jeg er den 

gode Hyrde" fortjente at aftrykkes, for om muligt engang at gjøre 

en Ende paa al det Vrøvl om, at der skal blive lutter Christne, 

og altsaa Christendommen ophøre at stride. 

Mynster] sml. 359.378. 379 SJutningen af Luthers... den gode 
Hyrde") det til 370 anf. St., S. 301 f. — Sml. 370.394. 
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+ 
Noget om , Søstrene paa Kinekullen" 

Forfatteren siger i Forordet, at Ideen ikkeer laant fra et Eventyr 

— men dog heller ikke er hans egen. Det er nu en besynderlig 

Redelighed og dog maaskee Uredelighed. Det er redeligt at sige, 

at det ikke er hans egen; det er uredeligt ikke at sige mere. Thi . 

angav han sin Kilde og hele det nærmere Sammenhæng — maa- 

skee, hvo veed, maaskee baade skyldte han en Anden mere end 

man tænker, og maaskee havde han benyttet det Laante slet. 

En Pige bliver, istedetfor at gifte sig gjerrig — sidder saa i 

Bjerget og spinder Guld — det sees 25 Aar efter paa den anden 

Søsters Sølvbryllup (det kunde forøvrigt været snurrigt at benytte 

50 Aar, for Guldbrylluppets Skyld). Og derpaa forklarer Bjerg- 

manden: at det gjælder ikke blot om denne Pige men om saa 

mangen, at han saaledes fortabt i et Abstrakt (eller Deslige) 

egentlig ikke lever, men blot spilder sit Liv. Ideen er altsaa den 

at der gives en Abstrakt-Leven som blot er at tabe Livet. 

Godt. Dette maa vel saa være det Laante, dette om den Ab- 

strakte-Leven. Hvad har saa Digteren gjort? Han har taget et 

enkelt Exempel, og hvilket? Gjerrighed — hvor tankeløst. Naar 

man i dybere Forstand vil belyse det Usande i den abstrakte Leven 

skal man da vælge noget i og for sig uskyldigt. Den gjerrige Piges 

Feil er ikke den abstrakte Leven — men er Gjerrighed. 

Saaledes har Digteren grebet et forkeert Exempel. Og derpaa 

udvider han, som det hedder, Exemplet til den almindelige Tanke 

i hine Bjergmandens Ord. Men det er jo netop ikke det der blev 

oplyst ved Exemplet, thi Exemplet er valgt forkeert. 

Men paa den anden Side. Vil man i Modsætning til en Abstrakt- 

Leven gjøre det Concrete gjældende, saa passe man dog vel paa, 

"Søstrene paa Kinekullen] Søstrene paa Kinnekullen, et dramatisk 
Eventyr i tre Akter (Kbh. 1849; averteret som udk. Adrsavisen 1849, Nr. 111, 

14. Maj), opførtes i Aaret 1849: d. 26. (1. Gang), 29. og 30. April, 5., 8., 9. og 25. 

Maj, 11. og 23. Oktbr., 5. Novbr. og 2. og 28. Decbr. Forfatteren] ad: J.C. 

Hauch; Stykket fremkom anonymt, sml. Fædrelandet 1849, Nr. 98 (28. April: ,.…. 

en poetisk Blomst af stor Værdi, der vistnok kommer fra en kyndig Gartners 

Haand"). i Forordet)]S.Il. forklarer Bjergmanden)] S. 91. 
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at man ikke gaaer for vidt. Thi just det sande religieuse Liv er 

<—> i Modsætning til hvad Menneskene i Almindelighed forstaae 

ved Concretion og vistnok ogsaa denne Digter forstaaer derved 

— en Abstrakt-Leven: det at lide, at ,offres”, 

Dette har Digteren slet ikke ahnet. Han har saaledes hverken 

fattet, hvorledes Opgaven skulde stilles rigtigt i Forhold til det 

Ethiske, der vil forbyde ikke blot Synden men ogsaa en abstrakt- 

Leven, ei heller i Modsætning til det Religieuse, der i en ganske 

anden Forstand hævder den abstrakte Leven. Digterens Arbeide 

er, categorisk seet, i enhver Henseende forqvaklet; han er confus 

i Kategorierne. 

Tænk nu paa Pseudonymerne. Forvisset om, at i den Forstand 

som de fleste Mennesker , leve" og leve concret, at i den Forstand 

af Concretion er Livet ogsaa spildt: kæmpes her for at naae den 

berettigede Abstrakt-Leven. Dertil bruges: a) den æsthetiske 

Excentricitet <hvis Feil just er en forkeert Leven Abstrakt, uden 

at det just er vitterlig Syndz — b) og Ethikeren, dog saaledes, at 

han igjen udviser det Religieuse. 

Dette er Processen i hele Pseudonymernes Stræben. 

Men det forstaaer sig en saa storartet Stræben det er formo- 

dentlig ogsaa en Abstrakt-Leven — saa er det mere concret, 

categorisk-sluddervorrent at gribe en enkelt Tanke, at gjøre det 

Hele forkeert, forvirre alle Sphærer, — og saa <i ,,Øieblikket" > 

gjøre Lykke som Dybsindig. 

Vil jeg tage et enkelt Exempel af Pseudonymerne, saa kunde 

jeg tage det Sted i Enten—Eller, hvor Æsthetikeren deler Men- 

neskene i to Classer dem som arbeide for at leve, og dem som 

ikke behøve det, og nu viser, at det vilde være en Selvmodsigelse: 

at det skulde være Livets Bestemmelse at arbeide for at leve, da 

Bestemmelsen af det at leve jo ikke kan være at frembringe Be- 

tingelsen for at leve. 

Her lod Digtet sig opføre. Men saa maatte Digtet tillige udvise 

det Religieuse. At afrunde Livet paa Ægteskabet, gjorde Ethikeren i 

Enten—Eller, men det hele Værk er ogsaa kun Moment i Stræben. 

Sted i Enten— Eller] S. V. I, S. 260 f. 
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Der burde aabenbart have været 3 Søstre, en tredie, en chri- 

stelig , Maria": saa havde Stykket muligt havt Værd. I Marginen : 

eller en ,,Anna" (Taalmod i Forventning) for at vise det religieuse 

Livs Abstrakthed som det Sande. Her har det psychologiske Ex- 

periments Quidam store Fortjenester af at oplyse at ,Ønsket" 

skal bevares i Lidelse. Æsthetisk excentrisk er det at forvente 

Phantasterie og at spilde Livet, saaledes dømmer det Ethiske og 

har Ret; men bag det Ethiske kommer saa det Religieuse frem 

igjen: at just det at leve (ideelt) abstrakt er at leve. Kun et Menne- 

ske har levet saaledes absolut ideelt abstrakt: Gud - Mennesket. 

O, men hvad veed disse Digtere, som saa agere dybsindige! 

+ 
Det er det veemodige ved at forkynde det Christelige. Man 

maa først være streng mod sig selv. Herre Gud, man er jo ogsaa 

selv Kjød og Blod, vilde gjerne nyde; men christeligt er Livets 

Bestemmelse at lide. Og naar man saa har været streng og er 

streng mod sig selv, saa skal man igjen være forhadt næsten for- 

bandet af Menneskene være dem en Plage; thi de ville naturligviis 

ikke gjerne høre Talen om det at lide. 

Det var dog en Trøst, om man ved selv at lide, fik Lov til at 

være mild mod Andre: ak, men det er ikke Christendom. 

O, Mynster, Mynster hvor fik Du Lov til at forvandle Christen- 

dommen til en saadan næsten blødagtig Mildhed! 

+ 
Det er dog ogsaa vist, at det Kjendetegn har Christus aldrig 

opstillet: Orthodox — eller Heterodox — men paa deres Gjer- 

ninger skulle I kjende dem. 

Dette læser jeg i de wolfenbiittelske Fragmenter etsteds. von 

dem Zwecke der Lehre Jesu $. 6. Slutning. 

Taalmod i Forventning] sml. Rom. 8,25; Luc. 2,37f. — S.V. IV, S. 95 ff. 

378 Mynster] sml. 375.385. von dem Zwecke...Slutning] Von dem 
Zwecke Jesu und seiner Jiinger. Noch ein Fragment des Wolfenbiittelschen Un- 

genannten. Hrsgeg. von G. E. Lessing (Braunschweig 1778. — Sml. til 363), S18. 
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+ 
Hvor staaer det i Visdommens Bog, en Tale som de Ugudelige 

føre om den Retfærdige overhovedet: 

Lasset uns den armen Gerechten iiberwåltigen, lasset uns der 

Wittwen nicht schonen, noch fir des Alten graue Haare uns 

schåmen. Lasst uns auf den Gerechten lauren, denn er ist uns 

verdrieslich: er giebt fir, dass er Gott kenne, und nennet sich 

Gottes Knecht oder Kind. Wohlan lasset uns sehen, ob seine 

Worte wahr seyn, und versuchen, wie es mit ihm ein Ende nehmen 

will. Denn so der Gerechte Gottes Sohn ist, so wird er sich sein 

annehmen und ihn erretten von der Hand der Wiedersacher. Wir 

wollen ihn zum schåndlichen Tod verdammen; dann es wird eine 

Aufsicht auf ihn geschehen nach seinen Worten. 

Anført i de wolfenbiittelske Fragmenter, von dem Zwecke der 

Lehre Jesu $ 10 Slutning. 

Jeg erindrer ikke at have læst disse Ord ; men de ere ypperlige, 

betegne ganske Verdens Opfattelse af den Gode. Verden hader 

ikke det Gode, men er misundelig paa den Gode, vil have det 

udtrykt, at han dog ikke er bedre end de Andre. 

ar 
Det har for mig bestandigt været Vanskelighed med Hensyn 

til at fremstille Christendommen i dens sande Strenghed, at jeg 

har meent, om det ikke var saa blot for mig, og for mig, fordi jeg 

har syndet mere end Andre. Streng mod mig selv havde jeg saa 

bestandigt ønsket at maatte være desto mildere mod Andre. Men 

dette er dog kun en Misforstaaelse; thi allerstrengest var den jo 

just i den Hellige selv. Men som en Ældre i Forhold til et Barn 

synes at den Smule Skyld et Barn kan have er ikke værd at tale 

om: saaledes har ogsaa bestandigt andre Mennesker forekommet 

mig uskyldige i Sammenligning med mig. 
== 

380; Visdommens Bog] 2,10. 12f. 17f. 20. von dem Zwecke... 
Slutning] i den til 379 anf. Udg. S. 29 f. 
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+ 
Ogsaa saaledes seer man, at det at være Christen er et Marty- 

” rium,er at være offret. De andre Mennesker opdage snart, at den 

Religieuse er bundet paa en anden Maade end de, hantørikke blive 

vred, ikke skjende, ikke hævne sig, ikke gjengjelde Lige med 

Lige, thi han er for Gud, der strax jo kunde gjøre mod ham hvad 

han gjorde mod en Anden. Dette benytte de Andre sig af. Ved at 

være for Gud er den Religieuse, menneskelig talt, priisgiven til 

at lide enhver Krænkelse og Uret og Tilsidesættelse og Bedragen 

af de Andre, der give Gud en god Dag og blæse ham et Stykke. 

Ja, menneskelig talt er det ikke saa stor en Lidelse og Qval at 

være indsat i en Straffe-Anstalt, naar man dog har Lov til at 

værge sig og bruge sin menneskelige Klogskab eller Kraft, som det 

er en Qval at være den Religieuse i denne Verden, den Religieuse, 

der, ved at være for Gud, er værgeløs, medens de Andre stikke 

og plage ham, og medens han dog tillige endnu bestandigt lider 

den Qval (fordi han er for Gud) om han nu ogsaa er god nok mod 

de Andre, om han virkelig gjengjelder dem alt det Onde, de gjøre 

mod ham, med alt det Gode han kan optænke — thi hvis ikke, 

saa kunde jo Gud slaae Haanden af ham. 

+E 
Saasnart det Religieuse kommer udenfor det existentielle Præ- 

sens, hvor det er idel Actuositet, saa bliver det strax mildere. At 

det bliver mildere og derved usandere, kjendes saa strax paa, at 

det Religieuse bliver en Lære. Saasnart det bliver Lære, saa 

haster det Religieuse ikke absolut. "I Christus er det Religieuse 

absolut præsentisk; i Paulus er det allerede ifærd med at blive 

en Lære. 

Man tænke sig! Og med den Retning væsentligen at blive 

Lære begynder den fuldkomne Vildfarelse fra det Religieuse — 

og den Retning har man nu fulgt i Gud veed, hvor mange Aar- 

hundreder. 

"2Martyrium] sml. 351.391. 
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TI Marginen: <Anm.)> Der bliver saa mere og mere Sinkerie, 

inden jeg kan komme til at gjøre det; og tilsidst (naar det Reli- 

gieuse absolut er blevet Lære) bliver det Hele absolut Sinkerie. 

ig 
Der er den christelige Definition paa Synd, som Christus selv 

siger: den Hellig-Aand skal overbevise Verden om Synd, at 

den ikke har troet. Synd er ikke at troe. Saaledes er det ogsaa 

fremstillet i Sygdommen til Døden. 

++ 
Der er noget Bedrøveligt i at høre Mynster (som nu idag Iste 

Pintsedag til Aftensang) der trods Nogen har holdt sammen med 

Verdsligheden — nu at begynde paa den Text om den lille Hjord, 

som det behager min Fader at give Riget o:s: v: Væsentligen er 

det ikke Andet end da Heiberg, Publikums Opklækker, blev pole- 

misk, fordi han kom i Strid med Publikum. 

Ogsaa var der i den samme Prædiken som en Grund-Stemning 

af, at han har været dog consequent nok til at gaae i Minoriteten 

paa Rigsdagen. Men Herre Gud, er det da Noget at gjøre Allarm 

over; selv tiende og i Selskab med de største Navne. Nei, Mynster 

har dog aldrig anet hvad christelig Polemik er, han er forkjelet, 

og væsentlig forkjelet ved at være Taler. Der er maaskee Intet 

der saaledes forkjeler og fordærver et Menneske. Det strax at 

blive pathetisk paa en Prædikestol — istedetfor at handle i Virke- 

ligheden — og saa at det næsten er En selv og Tilhørerne som 

havde den Mand handlet! Ja, Plato og Socrates havde Ret: ud af 

Staten med Digterne og ligesaa med Talerne. 

2%4Christus... siger] Joh. 16,8f. (i Evang. paa 4. S. e. Paaske, der i Aaret 

1849 faldt d. 6. Maj). at troce] sml. 368.392.  %Mynster...samme 
Prædiken] J. P. Mynster, Prædikener holdte i Aarene 1849 og 1850 (se til 359), 

S. 54 ff., særl. S. 57 ff. 65 f. — Sml. 378.386.  iste Pintsedag]) i Aaret 1849 

d. 27. Maj. gaae i Minoriteten...selv tiende] som kongevalgt Medlem 

af den grundlovgivende Rigsforsamling var M. blandt de ,10 Rigsdagsmænd", der 

undlod at deltage i Afstemningen over Grundloven d. 25. Maj 1849; se Berl. Tid. 

1849, Nr. 124 (26. Maj)... Plato og Socrates] sml.11. Digterne] sml, 

353.421, 
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Overhovedet svarer da det græske Begreb af en Philosoph (det 

vil sige en Tænker i ethisk Charakteer) meget mere til Medde- 

lelsen af det Christelige, end dette ynkelige Begreb: en Taler, en 

Declamator — istedetfor en Executor. 

+ 
Endog blot saaledes er jeg Mynster et ukjert Phænomen. At 

" en Privatiserende skulde kunne præstere i Alvor noget Over- 

ordentligt: nei det maa ikke taales. Der maa udtrykkes, at det at 

være en Privatiserende er Phantasterie, paa Grændsen til at for- 

falde. Kun at slutte sig til det Bestaaende er Alvor, at have en 

fast Ansættelse, et Embede — ellers er det jo heller ikke Noget 

at være øverste Styrer. Den Høitstaaendes Egoisme <qua Høit- 

staaende> kræver naturligviis, at kun det at slutte sig til det Be- 

ståaende er Alvor. 

+ 
Verden hader ikke det Overordentlige; 0, nei, men dens 

Misundelse er med hver Den, der samtidigt vil være den Over- 

ordentlige. 

4 
At bede sig ud som man siger at græde sig ud. 

Og naar Du da ganske har bedet Dig ud, da bliver der kun Eet 

tilbage: Amen. 
(4 

+ 
Thema til en opbyggelig Tale. 

Den Kunst at komme til Amen. 

Det er ikke saa let. Der synes bestandigt at være mere at tilføje. 

En Beslutning, Troens Beslutning. i 

380 Mynster] sml. 385.446. noget Overordentligt] sml. 328.387. 
det Overordentlige] sml. 386.424, 
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I Marginen til 389: 

Hvor nær ligger dog ikke altid just ved det højeste Pathetiske 

det Comiske; man kunde jo her komme til at tænke paa Peer 

Degn, der engang havde kunnet hele Litaniet paa Græsk, men 

nu blot kunde huske, at det sidste Ord var: Amen. 

+ 
For mig er der Intet at gjøre og Intet at sige, selv Sproget er 

som forud optaget. Der ere Adskillige, der bestandigt tale om at 

de offre sig for en Sag, og efterhaanden faae dog en Deel til at troe 

det. Ganske sandt er det imidlertid ikke. Ved at offres og gjøre 

Opoffrelser forstaae de, at den samme Sag kunde være profi- 

tablere, men at de desuagtet holde fast ved den — og vel at mærke 

uden paa nogen Maade at kunne oplyse, at der stod dem andre 

langt profitablere Udveie aabne. See, det kalder man at gjøre Op- 

offrelser. 

390 

391 

U.D. 

Naar saa er, saa er mit Liv ikke Opoffrelse, thi mit Liv svarer 

temmelig nøiagtigt til Begrebet. De Andre beholde da den relative 

Profit de have og nyde saa tillige Anseelse som ædel Selvforneg- 

telse: jeg maa nøies med at ansees for gal. Godt, just dette Sidste 

gjør Opoffrelsen, som forøvrigt er paa Begrebet, complet. 

+ 

++ 
Alt hvad der ikke er af Tro er Synd, siger Paulus. Synd mod 

den Hellig- Aand bliver saaledes i en vis Forstand med Forsæt 

at handle mod sin Overbeviisning. 

Forøvrigt er det mærkeligt nok, at naar alt hvad der ikke er af 

Tro er Synd, saa skulde man synes, at Alt hvad der er af Tro 

(subjektiv Overbeviisning) ikke er Synd. Forsaavidt blev dog i 

een Forstand Synd socratisk Uvidenhed — dersom nemlig En 

kan have en saa vildfarende Overbeviisning at hans Handling 

3% Deer Degn, der engang osv.] Holberg, Erasmus Montanus. Act 1,Sc. 4. 
39 offre sig] sm1.382.398. ”””Tro] sml.384. siger Paulus] Rom. 14,23. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 18 

392 
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objektivt bliver Synd. Men forresten lægger Paulus (netop modsat 

Socrates) Accenten paa Bevidstheden. Synd er ikke Uvidenhed 

men er at gjøre hvad der ikke er af Tro. 

Her vilde Stridspunktet blive mellem Paulus og Socrates, at 

Socrates vil sige det er umuligt, at En virkelig kan have forstaaet, 

fattet, indseet det Gode og saa gjør det Onde; thi Beviset for, at 

man virkelig har fattet det Gode er jo just, at Forstaaelsen øver den 

Magt over En, at man gjør det, ellers viser jo det, at man ikke 

gjør det, at man ikke har forstaaet det. Dette er den rene Intellec- 

tualitet, ud afhvilken Socrates ikke kommer; han faaer ikke Spatiet 

for Villien, eller Spatiet, indenfor hvilket Villien kan røre sig. 

+ 
Som det, æsthetisk vurderet, kommer an paa Kraft til at ønske, 

Mod, Dumdristighed til at ønske (derfor er Aladdin Digterens 

Helt, og Digteren selv er en Aladdin — thi giv en Anden Ringen, 

og han har ikke Mod til at ønske) saaledes er det ethisk Maale- 

stokken for Individualitet: Kraft til at fordre Virkelighed, Kraft 

til at gjøre nærværende, Kraft til at forsmaae Phantasie- Mediet, 

og kun ville have Existents-Mediet. 

De fleste Mennesker have ogsaa Forestilling om det Store; 

men hvordan de vende og dreie det, saa underskyder der sig et 

falsk Billede, det var saadant i fjerne Tider, eller det var Den og 

Den, eller det er Den og Den —- men at det er En selv, at Op- 

gaven er beregnet paa Existents det undgaaer dem. 

En væsentlig ethisk Individualitet gjør strax det Store til Sam- 

tidighed, Han siger — til sig selv — det er det jeg vil. Vel muligt, 

at jeg ikke naaer det, men det er det jeg vil. Kan jeg ikke strax, 

saa kryber jeg; kan jeg maaskee ikke i mit hele Liv drive det til 

mere end til at krybe, saa kryber jeg hele mit Liv — men Retningen 

er hen dertil. Han slipper det ikke, han er som en Pillegrim, der 

maaskee havde lovet paa Knæerne at gaae til Jerusalem — og 

døde underveis; men i Ideen seet har han naaet det. Og saaledes 
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maa nødvendigviis den sande ethiske Individualitet naae det 

Højeste — han maa naae det, om ikke før saa i Evigheden. 

Men derfor have alle æsthetiske og sandselige Mennesker en 

Angest for at leve samtidigen med en saadan ethisk Individualitet 

— just fordi han forvandler Alt til Virkelighed: hvad han for- 

staaer, det gjør han. 

+: 
Det er gribende: Gud siger til Moses: hvorfor raaber Du saa 

stærkt — og Moses taug.<Saa himmelraabende kan Taushed være.» 

Dette har jeg læst i Luthers Prædiken over det Evangelium: 

hidtil have I ikke bedet i mit Navn, paa een<af > Søndagene efter 

Paaske. 

+ 
Naar Fjendernes Antal er mange mange Gange det største, og 

næsten hver Dag bliver større — naar Forsvarerne længst have 

seet det, og naturligviis ere fuldt og fast overbeviste om, at kun 

et nyt Forsvar kan frelse: og der da træder et Menneske frem 

som siger: I feile, det at I forsvare er Alts Tab, angrib, og om I 

saa blot var Een tilbage, een Angribende er nok medens For- 

svarerne, hvad enten de i Tal ere Fjenderne overlegne eller ikke, 

fordærve og tabe Sagen. Dersom dette ikke er at bringe et nyt 

Udgangspunkt, saa veed jeg ikke hvad dette overhovedet vil sige. 

Og saaledes forholder jeg mig til den hele bestaaende christe- 

lige Taktik. 

Som min Tale bestandig er om Troen, saa er ogsaa denne min 

hele Stilling redupliceret Troens. Thi der hører virkelig Tro til, for 

at antage, at en Sag, der noget nær er tabt af dens Forsvarere, at 

den samme Sag er seierrig, naar den blot angriber istedetfor at 

forsvare sig. 

3% siger til Moses] 2 Mos. 14,15. i Luthers Prædiken over osv.] En 
christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 322 (i Prædiken over Evang. paa 

5, S. e. Paaske, der i Aaret 1849 faldt d. 13. Maj). — Sml. 376.403. 
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2 
Hvad vil det sige Christendommens Historie? Det vil sige: 

Indbegrebet af de Undskyldninger og Udflugter og Overeens- 

komster, som den Portion af Menneskeheden, der ikke aabenbart 

har villet bryde med Christendommen, men nok villet opretholde 

Skinnet af at være Christen, Indbegrebet af alle disse Undskyld- 

ninger Udflugter og Overeenskomster, hvormed man bliver Chri- 

sten uden dog just saadan ganske bogstaveligen at bryde med 

Verden. Christendommens Historie er Tilbagegang, Svogerskab 

mellem Verden og Christendom. 

Sagen er ganske simpel. Tag det nye Testamente for Dig — 

luk Din Dør, tal med Gud, beed — og gjør saa Du Det, som ganske 

simpelt og ligefrem staaer i det Nye Testamente, gjør Du det til 

Virkelighed ved existentielt at udtrykke det — det er Christendom. 

Men Christendommens Historie — ,, man maa jo dog først vide, 

hvad andre oplyste Christne have tænkt, alvorlige, prøvede Christ- 

ne; man maa kalde Historiens Erfaring til Hjælp" aah, Herre Gud, 

hvor det er flaut, at høre et Menneske lapse sig saaledes, han vil 

have Historiens Erfaring til Hjælp for at handle som enkelt Men- 

neske. Og dernæst. Alle disse Millioner af saa kaldte alvorlige, 

prøvede Christne, har da nogen af dem eller de alle tilsammen 

forstaaet Sagen bedre end Gud-Mennesket, bedre vidst hvad sand 

Christendom er end Jesus Christus. Dersom En vilde lære en 

Tænkers Lære at kjende og til den Ende henvendte sig til hans 

Tjener — istedetfor til ham selv, hans Tjener, der rigtignok vidste 

Beskeed om Meget, hvad der angik denne Tænkers Levemaade 

0: si: v:— men netop Intet om hans Lære, end sige bedre end 

Tænkeren selv. Og saaledes med den hele lærde Theologie — 

istedetfor at holde sig til det Nye Testamente, eenfoldigt, 2:, at 

gjøre hvad der staaer deri. 

ks 
Det er et meget godt Ordsprog som Conf.<H: C:y Ørsted har 

fortalt mig: naar en Lærke vil fjerte som en Elephant, maa den 

revne. å 
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Og saaledes maa ogsaa hele den lærde Theologie revne, fordi 

den istedetfor at blive hvad den er et beskedent Ligegyldigt har 

villet være den højeste Viisdom. 

at 

de 
Fra een Side (den blot menneskelige) kunde det jo synes som 

var Religionen, især Christendommen den allerfarligste Forførelse. 

Christendommen maa jo vide hvorledes Verden er; og nu drager 

og lokker den et Menneske til sig, indtil han endelig, med For- 

sagelse af det biot Menneskelige, gjør Alvor af at søge først Guds 

Rige — og saa veed Christendommen jo forud, at han paa Grund 

deraf, maa komme paatvært med Menneskene. Det hvorfor Chri- 

stendommen egentlig forfølges, eller den sande Christen, er fordi 

han ikke vil være klog, ikke klogt indrette sit Liv, saa han først 

sikkrer sig det Jordiske — og saa gjør lidt for det Aandelige. 

Enhver Lære som lærer at skaffe sig jordisk Fordeel vil Verden 

antage. 

+ 
Det er da ogsaa en sørgelig Følge af den reent forkeerte om- 

vendte Betragtning som er aldeles uchristelig, den Betragtning 

om Mængden, at Sandheden er, hvor Mængden er, — det er en 

sørgelig Følge deraf, at man bestandig taler, som var Christen- 

dommen blevet sandere, fordi der nu er saa mange Millioner 

Christne. Man siger, da Christendommen kom ind i Verden, da 

behøvedes der Mirakler, fordi der vare saa faae Christne; nu da 

der er saa mange Christne, — da, noget nær Alle ere Christne — 

nu behøves der ikke Mirakler. Jo, jeg takker; mig synes der nu 

fremfor nogensinde behøves Mirakler. Men man fastholder ikke 

at Christendommen er en stridende Lære, er Polemik, at den 

sætter evigt Fjendskab mellem Gud og Verden — og saa vender 

man i Betragtningen bestandigt Forholdet om, og lader den — en 

398 forfølges] sml. 391.406. Mængden] sml. 356.559. 
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polemisk Anskuelse — seire (som der seires i Menneskers tem- 

melig tankeløse Forestilling) derved, at Mange antage den. 

Forøvrigt er der for mig Noget mod hele denne Tale om, at den 

Gang behøvedes Mirakler, ret som var den menneskelige Forstand 

istand til nu bag efter at gjennemskue Guds Taktik, hvilket For- 

standen hverken forstaaer før eller bagefter. Men man er forfænge- 

lig, man vil saa gjerne begribe, eller lade som begreb man, man 

vil saa gjerne fraternisere med Gud. 

Der skal siges ganske simpelt: der skete den Gang Mirakler; 

saa maa de vel have været fornødne — men jeg indlader mig ikke 

paa at raisonere om, hvorledes de vare fornødne. 

Det er denne ulyksalige Næsviished af Videnskaben mod Gud, 

som man kun altfor vanskeligt vil faae udryddet. 

4 
Thomas a Kempis siger 3die Bog 23 Capitel, hvor Herren selv 

lærer En, hvorledes man skal faae Fred: 

3. ,,Lad det være Dig magtpaaliggende, hellere at udføre en 

Andens Villie end Din egen.” Det har slaaet mig. Men Sagen er, 

hvor finder man nu saadanne Geistlige, som i hine Tider. Vilde 

jeg nu underkaste mig een eller anden Geistlig, saa er jeg vis 

paa, han verdsliggjorde mig min hele Stræben, ved strax at skaffe 

mig ind i det Bestaaende, ind i Øjeblikket, i <et> Embed, i Titel 

OF Sv, 

Forøvrigt er der Noget deri, som ganske tiltaler. En Tungsindig 

har i Almindelighed en Tilbøielighed til saaledes at ville gjøre sig 

selv umyndig — thi saa er det som blev Ens Ansvar mindre; men 

det maa da ikke glemmes, at desto større bliver Ens Ansvar for, 

at man saaledes gjorde sig umyndig. 

I andre Forhold kan man see noget Lignende. En Tungsindig 

har i Ægteskabets Forhold stor Tilbøielighed til at drive det til at 

1% THhomasaKempis...23 Capitel] Thomas a Kempis, om Christi Efter- 
følgelse, fire Bøger. Overs.… af J.A. L. Holm (3. Udg. Kbh. 1848. — Ktl. Nr, 273), 
Sz110: 
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komme til at staae under Tøflen, det ønsker han, han finder en 

Tilfredsstillelse deri. Her seer man forresten igjen, hvor nær Ironie 

og Tungsind kan ligge hinanden; thi en væsentlig Ironiker vilde 

ogsaa altid i Ægteskabets Forhold staae under Tøflen. 

Fr 

Forsøg i den vanvittige Comik. 

Apostelen Paulus examineret i Theologie af en Professor i Theo- 

logien. 

Han gaaer naturligviis reject; thi det er, om ikke ganske sandt, 

saa er der dog noget sandt deri, som der staaer i de wolfenb: Frag- 

menter (von dem Zwecke Jesu und seiner Jinger $ 24 Slutning): 

Nun aber bekennt man (i Daaben) eine Dreieinigkeit in Gott, 

eine Menschwerdung der anderen Person in Gott, und ein Haufen 

mehr andere Catechismus-Artikel dabey, worauf die ersten Chri- 

sten und vielleicht die Apostel selbst zum Theil nicht wirden 

haben zu antworten wissen. Anvendelsen paa Daaben er det 

Usande, men ellers er det sandt, nemlig i Forhold til Theologien 

ja mangt et Catechismus Spørgsmaal vilde en Apostel ikke vide at 

svare paa. 3 —=- 

++ 
Digterne her hjemme fik <hver> et Exemplar af Enten—Eller. 

Det syntes jeg var min Pligt; og nu kunde jeg gjøre det; thi nu 

er der da ikke Tale om muligt paa den Maade at gjøre Cotterie 

for en Bøg — thi Bogen er jo gammel dens Crisis forbi. De fik 

naturligviis Exemplaret fra Victor Eremita. Hvad Øehlenschlåger 

og Winther angik da glædede det mig meget at sende dem Exem- 

plaret; thi dem beundrer jeg. Hvad Hertz angaaer, da var det mig 

ogsaa kjert, thi baade er han af Betydning og hans Existents har 

noget Elskværdigt. 

Tungsind] sml. 322.404. "i de wolfenb:...Slutning)] i den til 379 
anf. Udg. S.96. "””Enten—Eller] sml. 351.549. 
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E 
Det kunde maaskee være ret hensigtsmæssigt, engang at lære 

” en Prædiken af Luther udenad ordret — og saa holde den, uden 

at lade sig mærke med Noget — og saa see, hvor rasende Clerus 

vilde blive — og saa sige: det er ordret en Prædiken af Luther. 

For en Forsigtigheds Skyld kunde man forud sikkre sig to eed- 

svorne Medvidere, der kunde bevidne, at det var oprindeligen Ens 

Hensigt — at det Hele da ikke skulde falde ud til et Plagiat. 

Paalangs ad Siden: =2= 

NB. NB. 

NB. 

Reflektere mere over og om Udgivelsen af de færdige Bø- 

ger tør jeg ikke, og kan jeg ikke forsvare. Det der ængster 

mig er min oeconomiske Bekymring for Fremtiden; det 

Tungsindige, at jeg skulde stille mig selv for høit; det Jordiske 

at jeg muligt forhindrer mig selv i at faae en Embeds Ansæt- 

telse. 

Nu; tvinge mig mod min Villie, det er Gud vistnok saare 

langt fra, jeg kan gjerne blive frie — men jeg maa nok snarere 

ydmyget næsten angrende skamme mig ved, at jeg nu i saa 

lang Tid har fortæret mig selv i Tungsind og Reflexion, og 

saa gjerne villet have at Gud næsten skulde bruge Magt mod 

mig, at jeg ufrit kom til at gjøre, hvad han vil have frit. 

Og takke Gud, ret inderligt, skal jeg dog nok, at han ikke 

har ladet mig slippe, men holdt mig ved den ene og samme 

Tanke; thi de jordiske Udflugter og Undskyldninger (jeg kan 

ikke, det er mig for høit, for meget, 0: s: v: o: s: v:) det tager 

sig jo saa godt ud i Øieblikket, især i Selskab med Tusinder 

og Tusinder, som formodentlig ere af samme Mening. Men i 

4081 uther] sml.394.419. ""oeconomiske Bekymring] sml.315.413. 

det Tungsindige] sml. 400.406.  Embeds Ansættelse) sml. 316.421. 
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Evigheden, for Erindringen — hvis jeg dødei Morgen — 0 

Fortrydelsens Tid vil blive saa lang. At have nydt Øieblikket, 

at have været klog i Øieblikket lader sig ikke erindre — i 

Evigheden, nei umuligt, det er jo Evigheden det meest Frem- 

mede; men at have fornegtet sig selv i Øieblikket det lader 

sig erindre i Evigheden. 

+ 
Ogsaa det har da hørt med til Christi Lidelse, at Han fra Be- 

gyndelsen ikke turde sige Apostlene sin sande Mening, at det gik 

løs paa, at det skulde, maatte, at det var Hans Hensigt, at det 

skulde gaae løs paa, at blive forfulgt, bespottet, bespyttet, kors- 

fæstet. Havde han sagt Apostlene det strax, saa havde formodent- 

lig ogsaa de opgivet Ham. Hvilken Taalmodighedens Lidelse! at 

være ,Sandheden" og saa at være i <den> Forlegenhed at skulle 

bruge et Par Mennesker, endelig langt om længe finde et Par — 

og saa dog maatte hjælpe efter med en lille Smule Usandhed (en 

Reticents) hvilken Taalmodighedens Lidelse! O, ,Sandheden" 

— og Menneskene" hvad passe de ogsaa for hinanden; hvilken 

Lidelse derfor at være Sandheden hvilken Lidelse, ikke den at 

slaaes ihjel, nei en større, den at maatte behøve et Par Mennesker 

og saa at maatte være lidt usand! Man mener dog, at Christus 

har haft lidt Tilhold og Øpmuntring hos Apostlene: ja paa det Lav, 

det var jo at komme fra Regnen i Tagdryppen — thi i Forhold til 

Apostlene var om muligt Veemodet større, da Han elskede dem 

og saae, at de elskede Ham. Men Han skal bruge et Par Mennesker 

— og alene dette Forhold er en fuldstændig Lidelses- Historie; 

Han er som den meest Trængende, Han som er Sandheden, Han 

som dog — ikke kan undvære et Par Mennesker (der altsaa næsten 

kunne gjøre sig kostbare), Han som ikke kan undvære et Par 

Mennesker (thi ellers bliver det Hele jo til Intet, og Christen- 

dommen gaaer tilbage i sig selv igjen), og Han er Sandheden, som 

alle trænge absolut til. Og hvilken Taalmodighedens Lidelse: at 

opdrage Apostlene, og selv, hvis vi ville tale menneskeligt, selv 
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om han var blevet utaalmodig og havde tænkt: det er jo dog vel 

ikke mig der behøver dem — jo i en vis Forstand; han maa have 

et Par Mennesker. Han søger de bedste Han kan finde, endelig 

finder Han de bedste — og de misforstaae Ham absolut. 

+ 

+ 
Gud veed, om jeg dog ikke har været lidt for ømskindet med 

”" ikke at ville have een eneste Tilhænger! Thi selv om jeg nu virke- 

lig døde, eller sæt endog, at jeg blev slaaet ihjel for min Idee — 

og var saaledes undgaaet den Vanskelighed med at faae Tilhæn- 

gere: det maa jo dog saa komme i en anden Generation, dersom 

ikke det Hele skal gaae tilbage i sig selv; og er jeg da paa nogen 

Maade selv for god til at lide og bære det Besværlige i at have 

Tilhængere, som jo rigtignok altid mere eller mindre forqvakle 

Ideen. 

Det er, som havde jeg blot eller dog fortrinsviis elsket mig selv 

i Ideen: at mit Liv maatte udtrykke Ideen, uden at tænke paa, at 

skal det Sande eller noget Sandt ind i Verden, maa det finde sig 

i, at meddele det til Andre, og saa finde sig i, at det just derved 

bliver mindre sandt, at Alle de som have det paa anden Haand, 

forringe det. Men skal man dog ikke elske dem saa høit, at man 

alligevel siger dem det ligefrem. 

Tag det Højeste: vilde Christus, som var Sandheden, absolut 

holdt paa slet ikke at ville udsætte Sandheden for nogen Misfor- 

staadelse, slet ingen Accommodation indlade sig paa: saa var hele 

hans Liv blevet een eneste Monolog. 

Sagen er, at jeg har for dybt forstaaet, at Sandheden ikke vin- 

der ved Tilhængere, men bestandigt taber jo flere den faaer. Den 

yderligste Consequents deraf var mit Livs Tanke. 

Noget Egoistisk troer jeg dog ikke har ligget deri. For det 

Første maa man betænke mit Tungsind — min Tanke at jeg er 

"%Tilhænger] sml. 358,631. døde] sml. 281.500.  slaaet ihiel] 
sml. 398.412. Tungsind) sml. 404.413. 
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en Poeniterende. Fremdeles, at Modtanken, (om at accommodere) 

hidtil slet ikke er faldet mig ind. For det Tredie: hvorfor opret- 

holder man det Skin, at Alle saadan ere Christne? Et saadant 

Skin kan kun tilintetgjøres ved indirecte Polemik, og dette var 

min Tanke, derfor maatte jeg være saa consequent, og i at være 

consequent saa ubevægelig. 

+ 
Det ,,Bestaaende" er overhovedet et aldeles uchristeligt Be- 

greb. Men endnu latterligere er det, at høre det Bestaaende bryste 

sig i Sammenligning med ,,Sekterne”" — da der dog er uendelig 

meget mere christelig Sandhed i Sekternes Vildfarelse, end i det 

Bestaaendes Dvaskhed og Døsighed og Træghed. Og endnu latter- 

ligere, at det Bestaaende beraaber sig paa det Nye Testamente. 

Ja, da Christendommen selv var ,en Sekt" (saaledes kaldtes den 

jo den Gang) selv havde (og her tillige ,Sandhedens") Opvæk- 

kelse: saa gjaldt det om at advare mod Sekter. Men nu har en 

Sekt altid det forud for det Bestaaende, at have Sandhedens Op- 

vækkelse d: det Sande, som ligger i ,,Opvækkelse", selv om der, 

i hvad Sekten anseer for Sandhed, er Usandhed og Vildfarelse. 

+: 
Christus behøvede-i en vis Forstand ikke at indskærpe det som 

Pligt at den Største er den Tjenende: dette ligger i den sande 

Overlegenheds Forhold. Naar et Menneske er et andet lidt over- 

legen, saa er han Herre og hersker. Er han ham absolut overlegen, 

saa er han Tjenende; thi saa vil han £(den absolut Overlegne)3 

i Forhold til ham kun have med sit Guds-Forhold at gjøre, og saa 

bliver han den Tjenende. Jo mindre den Anden er, jo mere bliver 

den Overlegne den Tjenende. Herunder et overstreget Dobbeltkors 

Derfor kan en ydmyg Qvinde (just ved sin Ydmyghed) gjøre den 

hende langt overlegne Mand til den Tjenende, medens han i For- 

hold f.E. til en anden, en stærkere Mand er Herre; thi her kommer 

Poeniterende] sml. 331.453. 
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Guds Forholdet ikke ret frem. Havde Christus ikke været Gud, 

saa var han heller ikke absolut blevet den Tjenende. 

+ 
Det Fordærvelige og Demoraliserende i Dag-Presse-Medde- 

lelse ligger maaskee endda ikke saa megeti, at den meddeler noget 

Falsk, som i den fordærvelige Garantie den afgiver, at der sagtens 

er en Slump der sige og dømme det Samme; thi Det at det staaer 

i et Blad er jo Garantie nok derfor. Og det Menneskene frygte er 

desto værre ikke Det, om de sige noget sandt eller noget usandt, 

men om det skulde hænde dem at komme til at staae ene med en 

Mening. Hiin Garantie er derfor et demoraliserende Ledebaand 

der gjør Menneskene uslere og uslere; og denne Ulykke er langt 

større end den, at Pressen meddeler Usandhed. Dag-Presse 

er som al Presse mere eller mindre upersonlig Meddelelse 

og just beregnet paa at afgive Garantien: at der er Mange der 

ere af samme Mening. Dette behøver nemlig ikke at staae i Bladet, 

thi det at Meddelelsen er i et Blad er Garantien. 

MH 
Den ,bekymrede Sandhed" 

er den Sandhed, der evig vis med sig selv at være Sandheden, 

væsentligen er beskæftiget med at meddele Andre den, bekymret 

for at de til deres eget Bedste maa antage den, uagtet Sandheden 

sandeligen ikke trænger til dem. 

Her er det Dialektiske. Fuskere og Halvmænd, de trænge til at 

meddele for selv at blive visse. Den reent intellectuelle Stræben er 

ene alene beskæftiget med at udfinde Sandheden. Den bekymrede 

Sandhed, er sikker nok i at være Sandheden, men er bekymret 

for at meddele zfordi den veed, hvorledes de Andre trænge til 

Sandheden.3. Dette er Christendom. 

199 )ag-Presse-Meddelelse] sml. 356.475. 
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Det følger af sig selv, at saa længe et Menneske kæmper for 

selv at finde Sandheden, kan hans Liv ikke udtrykke den be- 

kymrede Sandhed, thi hans Bekymring er ene og alene at finde 

Sandheden. 

Dette gjælder om min Stræben, der for en stor Deel ogsaa er 

reen intellectuel, men ikke har kunnet bekymre sig om at med- 

dele Andre, fordi jeg selv var Stræbende og let indsaae, hvad der 

kun er altfor sandt, at faae de Andre med er blot Sinkerie. At 

ville have de Andre med for at finde Sandhed, det røber et Vrøvle- 

hoved. I Christendommen er Forholdet et ganske andet: af Be- 

kymring for de Andre at ville udholde den Lidelse og Pinseél at 

meddele dem Sandheden. 

+ 
Det er en rigtig Bemærkning i wolfb. Fra menter (vom Zwecke 

Jesu und seiner Jiinger $ 30) at Christus brugte det Ord: Himme- 

riges Rige, som Jøderne forstode om et jordisk Rige. Der er altsaa 

som en Årt Tvetydighed deri, da Christus forbandt et ganske andet 

Begreb dermed. Hvorledes dette er at forstaae har jeg viist i den 

første af de to Afhandlinger af H. H., at dette hører med til Be- 

grebet af , Offer", denne Dobbelthed, der just hidser Lidenskaben 

mod ham, da det viste sig, at han forstod Sagen aandeligt. 

+ 

+ 
Der er egentlig noget meget sandt i hvad Lessing etsteds (i 

Brevene til Mendelsohn) udvikler, at man egentligen ikke kan 

beundre det Heroiske — man føler sig fremmed derved. Det er 

ganske sandt. Det, hvori Beundringen insinuerer sig, hvor den 

saa at sige seer sit Snit,er det Lidende ved det Store; men det 

Heroiske har jo netop ikke det Lidende. Beundringen bliver derfor 

sti wolfb....$ 30] i den til 379 anf. Udg. S. 112 (ff.). Sml. 417. S. 265. 
i den første af H. H.] S. V. XI, S. 63ff. — Sm]. 362.441.  "”etsteds... 
udvikler] se Brev til Moses Mendelssohn af 28. Novbr. 1756; i Lachmann- 

Maltzahn's (til 363 anf.) Udg. 12. Bd. (Leipz. 1857), S. 69. 
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paa en Maade til Nar. Den menneskelige Beundring er Selvkjerlig- 

hed: naar det Store — lider, saa kommer Beundringen ret frem. 

Men det Heroiske sees ikke at lide, det er stærkere end Lidelse 

— derfor udebliver Beundringen; Menneskene blive næsten kolde 

derved, naar det er samtidigt, og fremmede derved, naar det er 

et forbigangent. 

(Mit eget Liv kan til en vis Grad oplyse dette. Varjeg, lidende, 

blevet en Gjenstand for Pøbelagtighedens Angreb: hvad vilde 

Beundringen for mig ikke have tiltaget. Men det, at jeg selv for- 

langte det, det stødte Menneskene, de følte sig fremmede ved 

noget Saadant, det gik over deres Begreb. Hvad jeg med Billighed 

kunde forlangt, at man skulde paaskjønne det Noble, det Uegen- 

nyttige, det Opoffrende deri — nu det var dog maaskee ubilligt 

forlangt; thi det Hele ligger over deres Begreb, ligger for dem i 

Confiniet til Galskab.) 

Et andet Spørgsmaal er, hvorvidt det Christelige har det He- 

roiske. Det benegter jeg, og har andetsteds paaviist (f. E. i en 

Tale i Lidelsernes Evangelium No VII). Vistnok har nemlig den 

lidende Christen Heroisme, eller sees saaledes ikke at lide; men 

hans Guds-Forhold gjør, at han dog bliver seetlidende. Han strider 

i sidste Grund med Gud — Ansvaret — og der er han lidende, 

lidende i Frygt og Bæven. Var Guds-Forholdet der ikke, saa var 

det Christelige det Heroiske. Dog saaledes er det Christelige ikke 

under det Heroiske men over det, er først det Heroiske og saa 

dog igjen lidende. Herunder et overstreget Dobbeltkors Men dette 

Dialektiske maa der passes paa, ellers vrøvler man det sammen, 

som Præsterne gjerne gjøre, der gjør Christendommen til Klyn- 

kerie og Tuden. 

+ 
Den Tanke, at naae sit Højeste — og saa, saa bryde absolut 

af, som nu for at blive ved Mit, at naae mit Højeste qua Forfatter 

og saa absolut bryde af og aldrig sætte Pen mere til Papiret, <en 

Tanke, der rigtignok meget tidligt var i mig og har fulgt mig,3 

lidende] sml. 406.413. en Tale...N9 VII] S.V.X,S.152 ff. 
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denne Tanke (selv om jeg kunde realisere den) er ingenlunde en 

religieus Tanke, men en verdslig-stolt Tanke. Religieust er Op- 

gaven: lidende at holde ud. At meddele Sandhed er religieust, 

fordi man anseer det for Pligt at udsætte sig for den Lidelse, som 

er forbunden med at forkynde det Sande. O, <at> tænke det er 

min Lyst, at producere er mig Livets Ophold; men at give det fra 

mig, ja det piner mig. Jeg seer meget godt (om end mit Tungsind 

maaskee gjør Alt sortere) at jeg mere og mere udsætter mig for 

Modstand. Det pecuniaire Offer bliver mig tungere og tungere; 

at meddele, for selv at lære Noget, kan der ikke være Tale om, 

dertil er jeg selv for meget udviklet. Desto tydeligere maa Tran- 

gen i mig, og Pligten gjøre Udslaget: at jeg ikke kan anderledes. 

+ 
Min Ulykke i Danmark qua Forfatter var, at jeg er altfor uhyre 

uproportioneret. Dette gjentog R. Nielsen for mig atter og atter 

at han havde forstaaet. Nu skulde han da være behændig. Hvad 

gjør han saa? Han opfører en Slags stor Bygning ved Siden af, 

hvortil han benytter hele min Productivitet foruden hvad han har 

faaet i Overflod ved Samtaler — han næsten fortier det første 

Forhold og fortier ganske det andet Forhold: og nu er Sagen om 

muligt endnu stærkere gaaet i Baglaas. 

Noget Bedrag troer jeg dog ikke finder Sted fra hans Side, at 

han selv skulde egentlig forstaae, hvor bedragerisk denne Adfærd 

kunne være. Men han synes ikke at være istand til at fatte et vie. 

dt 
Held Den, der kan mene og altsaa begeistres ved den Mening, 

at Christendommen mere og mere har seiret fra Aarhundrede til 

Aarhundrede, Held Den der kan begeistres saaledes, uden engang 

at forstyrres af den Indvending om da den nuværende Christenhed 

den Lidelse] sml. 412.416. Tungsind]) sml. 406.421. Det pecu- 
niaire Offer osv.] sml. 404.421. ""R, Nielsen] sml. 349.497. 
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er Udtrykket for, hvor langt mere Christendommen har seiret 

end i Begyndelsen! Ak, jeg kan kun forstaae, at Christendommen 

var sandest i første Slægt, i Samtidigheden, blev usandere med 

hver Slægt. Overhovedet kan jeg ikke forstaae Andet end at enhver 

Tanke (hvor Sandhed bestemmes som Inderlighed) er sandest i 

den, i hvem den først opkom, og derpaa ved den fortsatte Med- 

delelse bestandigt bliver mere og mere usand. 

++ 

H+ 
At et Menneske frivilligt skulde udsætte sig for en Fare med 

den Tanke at han vil komme til at lide, kan Menneskene da ikke 

begribe. De mene, at naar en udsætter sig for en Fare, da er det 

i den Tanke, at han skal seire. Naar da han, hvis Tanke var at 

han vilde komme til at lide, virkeligt kommer til at lide, saa faae 

Menneskene travlt med at sige: det var hans egen Skyld, hans 

Overmod o: si vi, 

Ogsaa denne Lidelse udviser Christi Liv. Den Maade det blev 

sagt paa: han har villet nedrive Templet og opbygge det i 3 Dage 

— det er erindrende om det Store han har sagt om sig selv. Men 

<de> toge dog feil — thi han nedrev virkelig Templet, hans Død 

paa Korset var jødedommens Undergang, han nedrev altsaa 

Templet just i det samme Øieblik; og han opbyggede det ogsaa 

igjen i tre Dage, thi hans Opstandelse (tredie Dagen) var jo 

Christendommens Begyndelse, eller paa den som paa Grund- 

volden hviler den christelige Tempel-Bygning. 

44 
Hvad var det dog egentlig, der forklarer den Forandring, at de 

" faae Dage iforveien forsagte og modløse Apostle, nu pludseligen 

fik Tro og Mod og Behjertethed til at vove Liv og Alt for Christi 

4$1ide] sml. 413.424. hans egen Skyld] sml. IX A 410 og Sammen- 
visningerne. det blev sagt] Matth. 26,61. 
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Skyld? Man svarer: den Hellig- Aands- Meddelelse paa Pintse- 

festen, og vil netop af denne Forandring bevise, at der maa ligge 

et Under imellem. 

Imidlertid maa dog ogsaa en anden Side af Sagen fremdrages. 

Saa længe Christus var hos dem, kunde de ikke ret opgive de 

jordiske Forventninger (som Christus siger — at han maatte gaae 

bort, for at ÅAanden kunde komme). Da Han saa døde Korsets- 

Død og blev begravet: da blev det Alvor for dem; ethvert jordisk 

Haab var nu tabt — og her ligger deres Gjenfødelse. Christi høi- 

tideligste Forsikkringer om sin Lidelse og Død, det hjælper ikke, 

det, at det er ham der siger det, at han staaer personligt hos, just 

det, gjør at de ikke ret kan troe det. Det maa blive Alvor. Her 

seer man Forskjellen mellem directe og indirecte Meddelelse; da 

han virkelig var død, da var det indirecte Meddelelse. 

Man seer deraf, hvor urimelig den Indvending er, (som findes 

ogsaa i de wolfb. Fragm.: <£vom Zwecke Jesu und seiner Jinger3 

I, $ 32 og 33) at Apostlene havde forandret deres Anskuelse, og 

først efter hans Død gjort ham til en Verdens-Forløser, istedetfor at 

han var dem først en jordisk Messias. Dette er nemlig <ganske> 

sandt, men Skylden er ikke Christi; han havde tydeligt nok sagt 

dem det, men de kunde ikke forstaae det. 

Det vil sige: Aand kan kun meddeles indirecte. Saa længe 

han var personlig hos dem, hvor tydeligt han end sagde det, de 

misforstode det dog — først da han var død, da blev de selv Aand 

og forstod ham. Situationen maa til. 

Og saaledes gaaer det ethvert Menneske. Det er Forskjellen 

mellem at forstaae i Mulighed (en Forstaaelse der altid er Mis- 

forstaaelse) og at forstaae i Virkelighed. Om et Menneske har 

fattet en nok saa opoffrende Plan, saa længe det ikke er blevet 

Virkelighedens Alvor, kan han ikke sikkre sig mod, at der under- 

skyder sig et jordisk Haab, som kunde han dog maaskee seire i 

denne Verden. Han er endnu ikke blevet Aand. I ,,Mulighed" er 

det umuligt at blive Aand. Først naar det bliver Virkelighed, og 

Christus siger] Joh. 16,7, sml. 13. (Sml. 384). ide wolfb....og33)] 

i den til 379 anf. Udg. S. 120ff., særl. S.126f. (Sml. 411). 

Søren Kierkegaards Papirer, Xi 19 
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virkeligt ethvert jordisk Haab er tabt: saa gjenfødes han til ganske 

sandt at forstaae, hvad han vel fra Begyndelsen havde ligesom 

forstaaet dog saaledes, at en Misforstaaelse slumrede deri. 

Saa slutter Aanden sig sammen som Aand, og har nu de rene 

Aands-Kræfter. Det saae maaskee lettere ud i Muligheden, men 

virkeligen er det blevet lettere i Virkeligheden, fordi Aanden nu 

er i væsentlig reen Enighed med sig selv. 

+H 
Ogsaa det hører med til Vrøvlet som en besluttet Mand maa 

lide, at hvis han blot lader sig mærke med, at han en Smule øm- 

mer sig: saa forkorter man ham strax det Hele rhetorisk og siger: 

at naar det er hans Beslutning, saa maa han jo have den indre 

Tilfredsstillelse. Som var det saa let i ethvert Øieblik at være 

Aand; og som var det dog ikke et ganske sandt: totalt betragtet 

at have og fastholde sin Beslutning, om man end i et enkelt Øie- 

blik lider — hvad der endog var Tilfældet med Christus. Herunder 

et overstreget Dobbeltkors 

Det er derfor væsentligen Misundelsen der hitter paa den Art 

Indvending, hvilken rigtignok Menneskene ogsaa forvænnes til 

ved Søndags-Sluddren, hvor Alt er afgjort: han fattede den store 

Beslutning og udførte den — Amen. Det skeer i Løbet af 48 

Minutter. 

dt 
Det er rigtigt som Luther siger (i Prædikenen over dette Evan- 

gelium) det er et stærkt Ord af Gud: saa elskede Gud Verden — 

thi ,, Verden" er jo Guds Afskye; men det er netop for at vise, at 

Ingen er udelukket, uden Den, som udelukker sig selv. 

187 uther siger] En christelig Postille (se til VII A 192). 1. Deel, S. 358 
(i Prædiken over Evang. paa 2. Pintsedag, der i Aaret 1849 faldt d. 28. Maj). — 
Sml. 403.420. 
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ch 

Derimod er det en egen Sprogbrug af Luther: Troen er ikke 

Enhvers Sag, hvilket er hans Oversættelse af 2 Thess. 3,2. Derved 

bestemmes letteligen Troen som en Art Genialitet. Saaledes erin- 

drer jeg ogsaa, at Schelling i hans Forelæsninger sagde det i Be- 

tydning af, at Troen er en Genialitet og citerede Luther. 

+E 

Paalangs ad Siden: 

[17 Marginen : <cfr. denne Journal p. 217 o: fl.> 

NB.] 

Nei, nei, jeg kan ikke, og det er jo ogsaa som en Umulighed 

at jeg skulde nu kunne svinge mig høiere og dristigere end 

da jeg var begunstiget ved at have Formue. Nei, nei naar jeg 

ikke har Formue, maa jeg sikkre mig ved en Embedsstilling 

eller paa anden Maade, hvad jeg altid har tænkt mig — mere 

formaaer jeg ikke o: <at gaae> længere ud er for mig at friste 

Gud. 

Det er ganske sandt Alt hvad jeg har fremsat i Journalen 

NB'' om mig selv. Jeg behøver en Begunstigelse for at kunne 

hæve mig aldeles hensynsløs. Jeg er væsentlig Digter, Genie. 

Det er ikke mig der styrer det Hele, ikke min Hensigto:s:v: 

men jeg bruges, medens jeg er bunden i den høiere Magts 

Haand ved mit Tungsind og min Syndsbevidsthed. Jeg er selv 

som idel Reflexion 9: lutter Baglænds. <Det er stridende mod 

4 Sprogbrug af Luther] se En christelig Postille (se til VII A 192). 1. 
Deel, S. 349 (i Prædiken over Evang. paa Pintsedag, der i Aaret 1849 faldt d. 

27. Maj). — Sml. 419.426. Schelling...sagde det]| i S. K.'s Kollegie til 

Schellings Forelæsninger (III C 27) staar (under 18. Forel.): Guds-Beviset er i 

den positive Philosophie [er] kun for de Villende; kun de Kloge lære af Erfaring. 
Dens Beviis har derfor ikke den Nødv: som gjør at den næsten kan paanødes 

de Dumme. — Sml.V C13,3.4 og se Noter dertil. "”” denne Journal osv.] 
2: 494-501. Sml. 508-512.519, Se 296. Embedsstilling] sml. 404.422, 

JournalenNB"”] 2: 82-294. Digter] sm1.385.431. Genie] sml.351.580, 
Tungsind] sml. 413.422, 
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Selvfornegtelsen at ville overtage det Hele ligefrem.> Derfor 

er det det har gyset og atter gyset i mig, og trods alle mine 

religieuse Anstrengelser er vedblevet at gyse i mig, at træde 

saaledes i Characteer af Forfatter at jeg paa nogen Maade 

forpligtede mig for længere Tid maaskee for mit hele Liv 

efter en bestemt Maalestok, og just i det Øieblik da jeg skal 

til at begynde at øve mig i tillige at bære Sorg for det Oeco- 

nomiske. 

Paalangs ad Siden: 

Altsaa. Som den Flod Guadalquibir etsteds styrter sig under 

Jorden og saa atter kommer frem: saaledes maa jeg nu styrte mig 

1 Pseudonymitet, men jeg har nu tillige forstaaet, hvor jeg vil 

komme frem igjen med Navn. Og væsentligen bliver der saa at 

gjøre Noget i Retning af Embedssøgen og saa Reisen. 

1) De tre ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger blive anonyme; 

det var allerede Bestemmelse. 2) ,, Sygdommen til Døden" bliver 

pseudonym og forsaavidt at løbe igjennem, at mit Navn ikke staaer 

deri eller Deslige, 3) De tre Skrifter: Kommer hid alle I; salig 

Den som ikke forarges; fra Høiheden vil han drage Alle til sig 

[Hertil med Blyant, sammenvist med Blyants- Dobbeltkors: cfr. 

Hoslagte] blive pseudonyme. Enten alle tre i eet Bind under 

fælleds Titel: Indøvelse i Christendom. Forsøg af —; eller hver 

for sig. De blive at gjennemsee, at min Person eller mit Navn 

eller Deslige ikke er med, hvilket er Tilfældet i det tredie af dem. 

4) Alt hvad der hedder: Synspunktet for min Forfatter-Virksom- 

Sorg for det Oeconomiske] 413.431. 42259m den Flod osv.] 
sml. 510.II A497. Embedssøgen] sml. 421.424. Reisen) sml. 313.424. 
De tre ethisk religieuse Smaa-Afhandlinger] nemlig: de efter Udgivel- 

sen af ,Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger af H. H.f (3: Nr. III og VI 

af ,Cyclus", se IX B 3 og 6) tilbageblevne tre Numre af ,Cyclusf I, II og IV 

(se IX B 1, 2 og 4), med Udeladelse af , Det om Alder" (se 90 0g116) 5: Nr.V 

af ,Cyclus" (se IX B 5). — Sml. 499. Sygdommen til Døden) sml. 

147.509. De tre Skrifter osv.] sml. 317.423. Hoslagte] 3: 423, 

Synspunktet] sml. 351.501. 
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hed, en Note, tre Noter, fden bevæbnede Neutralitet kan der ikke 

være Tanke om at udgive. 

NB. cfr. denne Journal p. 157.) 

Denne Productivitet bliver rigtigt pseudonym. Den er nemlig 

det dialektisk Spændende og Strammende i Forhold til Læren om 

Synden og Forløsningen; og der begynder jeg saa selv med Navn 

i simpel opbyggelig Tale. Men Eet er det naar et saadant Dialek- 

tisk bliver pseudonym, et andet naar det bliver med mit Navn, i 

Charakteer, som Finale for en heel Stræben. 

Det har forsaavidt ingen Hast med at udgive. Skulde det nemlig 

være i Charakteer og som Finale maatte det skee saa snart som 

muligt, Noget der har piint mig frygteligt, og Noget som nu næsten 

faktisk er bleven en Umulighed; thi idag d. 4 Juni talte jeg med 

Reitzel, som sagde at han ikke turde tage noget Nyt paa Forlag. 

Overhovedet har det Menneske plaget mig forskrækkeligt med 

sin Misere, som formodentlig dog er Overdrivelse. 

Det er et Idee-Slag her har staaet. I Virkelighedens Forhold 

vilde det Hele maaskee være en Bagatel hvad enten jeg gav det 

ud med Navn eller ikke. Men i min Idealitet er det et uhyre an- 

strengende Problem, at jeg da for Alt, hverken usandt holder 

<migy tilbage eller usandt gaaer forvidt, men i Sandhed forstaaer 

mig selv og bliver mig selv. 

Frygteligt har jeg stridt og lidt. Dog Den, der saaledes som jeg 

fægter for dette ,,Du skal”, han maa ogsaa lide paa dette Punkt. 

Men vist er det dog, at jeg stundom ikke har været langt fra at 

forcere dette Du skal paa en næsten tungsindigt-afsindig Maade. 

Men nu forstaaer jeg mig. Du skal, det er evigt sandt; men dette 

er ikke mindre sandt og er ogsaa et Du skal, Du skal forstaae 

med Gud Din Grændse, og ud over den skal Du netop ikke gaae, 

eller skal Du lade være at ville gaae. 

Men forbarmende Gud, hvad jeg har lidt og hvad jeg har stridt. 

Dog er det min Trøst, at Kjerlighedens Gud ogsaa vil lade dette 

en Note] = ,Regnskabet", sml. 351.510. tre Noter] sml. 351.510. 

den bevæbnede Neutralitet] sml. 97.450. denne Journal] >: 450. 

denne Productivitet osv.] sml. 546. tungsindigt-afsindig) sml. 

421.431. 
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tjene mig til Gode; og i en vis Forstand trøster det mig, at jeg 

har holdt ud at lide dette, thi just i denne Lidelse er jeg blevet 

forvisset om, hvorledes jeg skal svinge. 

Ulykken for mig har bestandigt været, at det for mig er saa 

vanskeligt at paatage mig et Embede; mit Tungsind, som næsten 

er en stille Sindssvaghed er mig bestandigt til Hinder; min Synds- 

bevidsthed ligesaa. Dette har bestandigt hjulpet mig til at vove, 

thi det har forvisset mig om, at det dog ikke var Forfængelighed 

og Deslige, der bestemte mig. Men i Guds Navn jeg maa nu svinge 

i den Retning. 

Forunderligt nok forresten. Saa meget har jeg nu i Journalen 

NB"? og i denne Journal optegnet; men paa et løst Stykke Papir 

er der fulgt med, hvad jeg ikke har villet indføre i Journalen, Det, 

som jeg dog egentlig ansaae for det meest Afgjørende og som 

ogsaa er blandt det Tidligste: og det just er Det, hvorved jeg nu 

ender. 

Til. 422: ad Journalen NB!" p. 127. 
Naar , Fra Høiheden vil han drage Alle til sig" bliver pseudo- 

nym, saa maa jo den første Tale gaae ud, da den er faktisk holdt 

af mig i Frue Kirke. Eller ogsaa en Anmærkning saa lydende: 

lige saa godt strax og uforbeholdent tilstaae Sandheden. Denne 

Tale er et Art Plagiat. Det er en Tale, som Mag. Kierkegaard har 

holdt i Frue Kirke. Jeg troer, den er nogenlunde nøiagtigt gjen- 

givet, og jeg beder Magisteren om Tilgivelse, at jeg har udgivet 

den; men denne Tale har væsentligen bestemt hele Skriftet — 

saa den paa en Maade hører med. Hr. Magisteren der saa tidt har 

maattet finde sig i at blive benyttet, vil vel sagtens ogsaa finde 

sig i dette. — Saa kunde jeg svare, at derimod havde jeg egentlig 

Intet, kun var Talen ved at komme i den Forbindelse, dog egentlig 

blevet en anden. 

Dog maaskee gaaer den bedre ud, en saadan Spøg kunde let 

misforstaaes. 

Journalen NB"”] >: 82-294. et løst Stykke Papir] 3: 424. 

"I oqurnalen osv.] d: 422. Fra Høiheden osv.] sml. 422.425. den 
førsteTale…i Frue Kirke] se til IX A266 (og sml. IX B 53; S.V.XII,S.141). 
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<Dette er det i denne Journal <(NB!")y p. 129 

omtalte løse Stykke Papir.x 

Skal skrives paa tvert i Journalen. 

Dersom jeg havde Formue, vilde jeg vove mig videre ud, 

vel ikke for at blive slaaet ihjel, (dette er jo syndigt) men dog 

med den Mulighed for Øie, <menende, at Tiden maatte med- 

føre at mit Liv tog et højere Sving endnu. > 

Nu kan jeg <det> ikke, og kan ikke forsvare at vove i den 

Stiil, der vilde give mit Liv et Sving, hvori jeg egentlig ikke 

gjenkjender mig selv, medens jeg ganske gjenkjender mig 

selv i den Art Forfølgelse, om man saa vil, jeg har lidt; ja fra 

min tidligste Barndom har denne Anelse været i min Sjel, at 

det vilde gaae mig saaledes, at jeg vilde i en vis Forstand 

blive betragtet endog med en vis Høitidelighed som noget 

Overordentligt, og dog vilde man lee af mig og ansee mig for 

lidt gal. 

Nu kan jeg ikke. Nu stiller alt mit Oprindelige sig imod 

mig: det blot at være Forfatter i nogle Aar, det saa at søge 

Embede, det at øve den Kunst at kunne bryde af, saa meget 

mere som det, aldrig saa bestemt, som ifior, da jeg havde 

solgt Huset og tjent Lidt derpaa, var min Ågt, nu at gjøre 

Alvor af at bryde af (jeg leiede ikke engang Værelser — det 

gjorde jeg først langt henne) og reise; og Fredags-Talerne 

har bestandigt tiltalt mig som der at ende. Maaskee skulde 

jeg have gjort det; jeg har lidt meget i 48, men jeg har ogsaa 

lært meget, og havde i saa Fald neppe lært at forstaae mig 

selv saaledes. 

Nu kan jeg ikke. Dette pludselig maaskee som jeg var ifærd 

med at gjøre det meest afgjørende Skridt, at skulde faae meget 

noget Overordentligt] sml. 387.431. Embede] sml. 422.431. reise] 

sml. 422. Fredags-Talerne] 3: Fjerde Afdeling af ,,Christelige Taler" 

(S V;X,S, 247 ff.). — Smil. 593.678. 
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følelige Pengetab — og saa maaskee ikke engang at blive slaaet 

ihjel, og saa at have forqvaklet den hele Sag og mig selv: nei 

det kan jeg ikke. I mine Tanker er det at friste Gud, naar jeg, 

med min Forvænthed ved at have havt Formue, nu med denne 

nye Fare vilde vove efter en Maalestok som ikke hidtil. 

Dertil kommer jeg har en Mistanke til mig selv nu, som jeg 

ikke vilde have, hvis jeg havde Formue: om ikke denne næ- 

sten Martyr Utaalmodighed skulde hænge sammen med en 

anden Art Utaalmodighed, den at jeg mere ømmer mig ved 

det ydmygende Arbeide at gjøre Skridt for at søge Ansættelse, 

og det Ydmygende i alt Sligt og den hele Leveviis. Fremdeles 

har jeg maaskee lidt Livslede. Maaskee er det ogsaa en Over- 

drivelse i Retning af at udtrykke, at jeg har lidt Uret, saa jeg 

kunde ville, at de skulde slaae mig ihjel. 

Endeligen er det et stort Spørgsmaal, om jeg, just med mine 

Aands-Differentser ikke netop er beregnet paa at skulle leve; 

thi jo mere Videnskabelighed og alt Sligt desto mindre svarer 

dertil at virke paa den Maade. 

Endeligen hører dog ogsaa det med til et Menneske, ikke 

ganske at blive det Højeste, han havde anet — Taalmodighed 

og Ydmyghed i denne Henseende. Men saares skal han paa 

dette Høieste, og det er jeg blevet, ved i Tanken at have været 

det saa nær. 

Altsaa gjør jeg ikke det mindste Skridt i den Retning. 

[7 Marginen: Et Motto, som forholder sig til de tre Skrifter: 

" Indøvelse i Christendom.] 

Det var dog et sandt Motto om. min Stræben, der findes op- 

tegnet i een af de sidste Journaler, og som bestemtes til at 

skulle staae paa Udgaven af de Skrifter (Indøvelse i Christen- 

de tre Skrifter osv.] sml. 423.450. i een...Journaler] se 251. 
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dom): Jeg føler mig ikke stærk nok til at ligne Dig saaledes, 

at jeg døer for Dig eller Din Sag; jeg nøjes med det Mindre, 

med tilbedende at takke Dig, at Du vilde døe for mig. 

+ 
Man tager fra Jødedommen Alt hvad der hedder jordiske For- 

jættelser, Forjættelser for dette Liv, man lærer, at man, jødisk, 

skal tragte derefter, og, jødisk, see deri Beviset for Guds Naade, 

at man saaledes er riig, lykkelig gift, i jordisk Forstand velsignet 

— skulde det slaae feil, saa tager man den anden Dosis: Christen- 

dommens Forjættelser for Evigheden. Og denne Blanding det er 

Christendom! Man glemmer reent, at derfor er Christendommens 

Løfte om Evigheden saa glødende, fordi den fordrer saa fuldstæn- 

dig Forsagelse af Timeligheden; fremdeles, at Christendommen 

lærer, at just det at lide i Timeligheden er Kjendet paa Guds 

Naade. Man glemmer, at derfor var Jødedommens Forestilling om 

Evigheden saa svag, fordi den lovede saa meget i dette Liv. 

Man tage Evangeliet om den rige Mand. Det manglede blot — 

men paa den anden Side behøver det vel at vises, for at belyse 

det Christelige — at han har fuldkommet følt sig forvisset om, 

at være i Naade hos Gud — og hvorfor? fordi Alt lykkedes for 

ham. Denne Bemærkning er da ogsaa Luther opmærksom paa i 

Prædikenen over Evangeliet om den rige og fattige Mand. 

Sagen er, Jøderne og Menneskene i Almindelighed gjør Gud 

for smaalig, og ikke Aand nok. Den Svage, og den Sandselige han 

lønner strax, udtrykker strax Vrede og Uvillie — den Overlegne 

han strider ikke paa den Maade, og , Aand" kan ikke stride paa 

den Maade. ,Aand" maa udtrykke, at det Jordiske er det Indiffe- 

rente, og udtrykke dette just derved, at den Gudfrygtige kjendes 

paa, at han lider; den Ugudelige paa, at Alt lykkes for ham her i 

Verden. Som i en fortryllet Tilstand lykkes Alt ham, han bliver 

%0m den rige Mand] Luc. 16,19 ff. er...Luther opmærksom paa] 
En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, S. 389 (i Prædiken over Evang. 
paa 1.S. e. Trin., der i Aaret 1849 faldt den 10. Juni). — Smil. 420.439. 
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tryggere og tryggere, tilsidst ganske tryg i den Indbildning at 

være i Naade hos Gud, hans Yndling — saa døer han, og farer til 

Helvede. Det er næsten, menneskelig talt, som var Gud for gru- 

som mod den Ugudelige ved saaledes at lade Alt lykkes for ham. 

H+ 
At forstaae Christendommen er ikke vanskeligt for Menne- 

” skene; men det Vanskelige for dem er at forstaae, hvilken Grad 

af Selvovervindelse og Fornegtelse Christendommen fordrer. I 

denne Henseende hjælper den bestaaende Christenhed, der godt- 

gjør glimrende, at man kan være Christen — og tillige verdslig 

trods Nogen. 

Farligt er det at skulle sætte denne Fornegtelsens Skrue paa 

det Christelige — og saa stride med Menneskene, som paastaae, 

at de meget godt vide, hvad Christendom er. 

+ 

HH 
Text til en Fredags-Prædiken 

Blot det Vers af Evangeliet om Tolderen og Pharisæeren: 

men Tolderen stod langt borte for sig selv, og vovede end ikke 

at løfte sine Øine, men sagde: Gud være mig Synder naadig. 

I ere dog nu nærmere — I gaae jo nu op til Alteret, om I end 

dog ere langt borte. Men ved Alteret er jo i en Forstand det Sted, 

hvor man er Gud nærmest. 

[/ Marginen: Den Christne staaer i Syndsbevidsthedens Inder- 

lighed (og denne Inderlighed afgjør Afstanden) endnu længere 

borte — og dog er han ved Alterets Fod Gud det nærmeste, det 

er muligt at være. Dette langtborte og nærved, medens Phari- 

sæeren i formastelig Nærgaaenhed var nærved — og langt borte.] 

»Han gik retfærdiggjort hjem.” Dette benyttes saa til Slutning. 

Fredags-Prædiken] sml.143.678. men...Tolderennaadig] Luc. 
18,13 (af Evang. paa11.S. e.Trin.). Han gik..hjem) Luc. 18,14. 
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+ 
Hvorvidt kan et Menneske i Forhold til det Højeste i Retning 

af Selvfornegtelse (hvor der altsaa ikke er Spørgsmaal om Natur- 

forudsætning, Genialitet, det at kunne o: s: v:) have Lov til at 

sige: længere kan jeg ikke, eller saa langt kan jeg ikke gaae ud? 

Sagen er ganske simpel. Da ethvert Menneskes Liv dog maa 

opfattes som Stræben, og man ikke ein zwei drei kan gjøre Alt: 

saa kan det være aldeles sandt, og være gudfrygtigt sandt (ja det 

modsatte just formasteligt) at et Menneske siger: i dette Øjeblik 

kan jeg ikke gaae længere ud. Men dette skal han saa tilstaae sig 

selv, ikke søge at glemme det, ikke adsprede sig derfra; det skal 

blive en Braad, som hjælper ham videre, ved at holde ham vaagen 

og i Stræben. 

= 
Paa Genialitetens Gebeet, Naturbestemmelsens Gebeet, paa 

det Æsthetiskes Gebeet gjælder det: at kunne. Paa det Ethiskes 

Gebeet: at skulle. Derfor forholder det Ethiske sig til det Almeen- 

Menneskelige, medens det Æsthetiske forholder sig til Different- 

sen mellem Menneske og Menneske. Det var en Selvmodsigelse 

af det Ethiske at tale om at skulle, hvis ikke ethvert Menneske 

var i Besiddelsen af Betingelserne til at kunne, dersom han blot 

selv vil. 

I Forhold til det Ethiske er der derfor ingen Betingelser, det 

er den ubetingede Skullen, som ingen Betingelser taaler, fordi 

den ingen Betingelser forudsætter. 

Det Æsthetiske forudsætter Betingelserne og er kun ubetinget, 

hvor Betingelsen ubetinget er; medens det Ethiske er ubetinget 

derved, at der ingen Betingelse er, og saaledes overalt ubetinget 

eller ubetinget ubetinget. 

Paalangs ad Siden: + 
NB. 

Meget af det jeg har plaget mig selv med, om at det ikke 

var tilladt at være en Digter, turde dog nok være at see fra 

81 Digter] sml. 421.432. 
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en anden Side som en tungsindig Fordring til mig selv at være 

mere end Menneske. 

Jeg har havt den Begunstigelse at have Formue, derfor 

har jeg selv erkjendt at jeg ikke var noget Sandhedsvidne i 

strengere Forstand — nu har jeg ikke mere den Begunsti- 

gelse: derved er Sagen ikke blevet forandret, Begunstigelse 

er jo ikke et plus men et minus. 

Jeg mener nu (hvad der fra første Øieblik har været min 

Tanke) paa en anden Maade at maatte see at sikkre mig mit 

Udkomme. Det er ganske consequent. I Characteer af det 

Overordentlige kan jeg ikke træde, det kan jeg ikke forsvare 

— jeg er en Betjent og en Digter. Altsaa mit Incognito bliver 

dog mere eller mindre at holde. 

Til min Individualitets Grændse er jeg kommet, derfor er 

Striden saa vanskelig: at jeg ikke gaaer forvidt og at jeg gaaer 

langt nok. Dette er jeg nu af den Mening er naaet: naar jeg 

selv søger Embede og gjør den færdig liggende Productivitet 

pseudonym. 

Dog alt Dette er saa nøiagtigt udviklet i Journalen NB0 

til hvilken jeg atter kommer tilbage, efter at have næsten villet 

gaae over min Grændse, men denne Lidelse er just Grændse- 

striden, som ethisk bør være saa alvorlig som mulig. 

Jeg har fra allerførste Øieblik af, aldrig aldrig nogensinde 

tænkt mig at skulle væsentligen noget Øieblik længer væsent- 

ligen være Forfatter end saa længe som jeg havde Formue nok 

dertil. 

Det er ikke det Digteriske at leve som Lilien og Fuglen (hvilken 

Dumhed, naar Spidsborgerligheden bebreider ,, Digteren" at han 

tungsindig] sml. 422.441. Sandhedsvidne)] sml. 351.617. mit 

Udkomme] sml.421.442. det Overordentlige] sml.424.458. Embede] 

sml. 424.476. Journalen NB"”] 2: 82-294. "det Digteriske] sml. 
431.450. 
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formeentlig gjør det — istedetfor at have en Næringsvei) 0, nei 

det er just det Sande. Men Ulykken er, at ,, Digteren" gjør det 

ikke; det gjør kun Apostelen. Det Digteriske er selv paa een eller 

anden Maade at have sit Udkomme og saa at prædike, tale, digte 

om at leve som Lilien og Fuglen eller som Apostelen. 

Spidsborgerlighedens Indvending mod det Digteriske kunde 

da kun forsaavidt have en Slags Skin af Ret, forsaavidt det Digte- 

riske skal være den rene Letsindighed. Thi det Apostoliske er at 

leve som Fuglen og Lilien i Henseende til Udkommet — og saa 

være fyldt med Tanken om det Evige, arbeidende for de evige 

Formaal. 
+ 

+ 
Det gaaer med Synderens Forhold til Christus som i Elskov 

med Qvindens til Manden. Det første er en Smerte, en Lidelse — 

thi det Qvindelige har endnu ikke hengivet sig, det har det Selvi- 

ske i sig, og gyser derfor ved Tanken om Mandens Overlegenhed 

Saaledes med Synderen først gyser han ved Tanken om, at komme 

den Hellige saa nær, at være for ham hvert Øieblik. Endnu er" 

der altsaa Selviskhed i Synderen; og her ligger væsentligen For- 

argelsen. Saasnart han giver sig ganske hen, saa bliver det just 

hans saligste Trøst, at han hvert Øieblik har Christus hos sig — 

sin Frelser og Forsoner. 

+ 
De Aldere man <i Henseende til Idealitet> kan lære af er: 

Barnet, Ynglingen, den unge Pige, Oldingen — af den virksomme 

Mand, af den travle Husmoder lærer man i denne Henseende 

ikke, og hvorfor ikke? fordi de væsentligen ere beskæftigede 

med Endelighedens Formaal. Dette beviser saaledes, at Ideali- 

teten er et abstraktere Forhold til Virkeligheden, er Tangenten, 

1849 
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USD: 

434 



1849 

435 

U.D. 

436 

wæDE 

437 

U.D. 

278 A 435—437 (Journ.) 

I Marginen til 434: 

I en af mine allerældste Dagbøger (førjeg blev Candidat) staaer: 

Christus er en Tangent. Dette er en ikke uheldig Bemærkning. 

Hvad er en Tangent? Det er en lige Linie der berører Cirklen i 

eet eneste Punkt. Men saaledes er ogsaa det Absolute det Punk- 

tells: 

+ 
Qvindens Reflexion er hende næsten altid overmægtig, derfor 

er det en Qvinde saa farligt at faae Reflexion. En Qvindes Re- 

flexion vil det som oftest gaae saaledes: har hun seiret paa eet 

eller andet Punkt, overvundet sig selv saa kan hun ikke lade være 

at see efter, at hun har seiret — og saa snubler hun. 

Manden er væsentligere Charakteer; og Charakteer er endda 

ikke saa meget det at seire som det at bestaae efter at have seiret, 

at bevare sig i Charakteren. Qvindeligt holder man Noget ud, 

og regner saa paa Øieblikket, som skal komme, da man kan puste 

ud. Dette Øieblik er just det Farlige. Charakteer er egentlig Con- 

tinuerlighed. 

+ 
Visby slumpede i Søndags til en ikke uheldig Bemærkning. Det 

var Evangeliet om Nicodemus. Veiret blæser hvorhen det vil, og 

Du fornemmer dets Susen. Han prædikede nu om at man ikke 

skulde ville begribe, og sagde da omtrent saa: jo mere man an- 

strenger sig for at begribe, jo mere suser det blot En for Øret. Dog 

Visby er ingen Kjender, han siger saadan Løst og Fast, men just 

det er det Velgjørende ved ham som den Præst, man stadigt skal 

høre. 
H 

%%Christus...Tangent] sml. 49. 37 0m Nicodemus] Joh. 3,1 ff., 
Evang. paa Trin. Søndag, der i Aaret 1849 faldt d. 3. Juni; paa denne Dag præ- 

dikede C. H, Visby (se til VI B 182) til Højmesse i Vor Frelsers Kirke, 
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+ 
Menneskeligt talt seer det saaledes ud. Dette jordiske Liv har 

Sorger og Gjenvordigheder i stor Mængde (Sygdom, Armod 

o: s: v:) lader os hjælpe hinanden saa godt vi kunne, lovet og 

priset være Den, som hitter her paa nye Midler og Veie — og 

saa kommer Christendommen, og bringer blot en ny Anledning 

til Nød og Elendighed: Sandheden — at skulle lide for Sand- 

heden. 

+ 
Evangeliet om den store Nadvere (2 Søndag i Trinitatis) be- 

gynder med at en af Gjesterne siger: salig Den, som kommer til- 

bords i Himmeriges Rige — og deraf tager Christus Anledning 

til Lignelsen, der viser, at han kommer nok neppe tilbords i Him- 

meriges Rige. Det er, menneskelig talt,noget haardt. Luther selv 

gjør i sin Prædiken opmærksom paa det Uhøflige. 

I samme Evangelium fremstilles da ogsaa det at gifte sig — 

som en Undskyldning i Forhold til <at lade være> at søge Guds 

Rige. 

I sin Prædiken over dette Evangelium fører Luther egentlig et 

mærkeligt Beviis for Sjelens Udødelighed, som han dog ikke selv 

ret fremhæver. Han forklarer at Christus selv er Spisen, er Nad- 

veren, er Maaltidet. Dersom vi nu spise af dette Maaltid, da, selv 

om vi døe, vi kunne dog ikke forblive i Døden, thi — vor Spise 

lever. Ellers slutter man at man lever, fordi man spiser, her sluttes 

at man maa leve, fordi Spisen lever. Der er noget Mærkeligt ved 

den Syllogisme. 

++ 
Middelalderen foer vild og troede, at det var en hellig Brøde, 

om en Præst giftede sig. Saa kom Luther — og giftede sig. Nu 

1%90m den store Nadvere] Luc. 14,16 fr. 2 Søndag i Trinitatis]i 
Aaret 1849 d. 17. Juni. en af Gjesterne siger] Luc. 14,15. Luther selv 

gjør...opmærksom paa] se En christelig Postille (se til VII A192). 1. Deel, 

S.391.—Sml.426.440. fremstilles...somen Undskyldning] Luc.14,20, 

Han forklarer] anf. St., S. 396 ff. Luther] sml. 439.474. 
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er det kommet saa vidt, at det ansees som en Brøde, naar en Præst 

ikke gifter sig. Man kan dog ikke godt være Præst, naar man ikke 

er gift; Menigheden vil ingen ret Tillid have til En som Sjelesørger 

o:s:v:, naar man ikke er gift. — Og det siger man aabenbart i 

samme Forstand som man siger om en Læge, at ,,Familierne" 

helst ville have en gift Mand til Læge, de frygte nemlig, at den 

Ugifte skal være en liderlig Person. 

Altsaa i Middelalderen var Ugifthed svarende til Hellighed 

(dette i Begrebet, fraseet om der ogsaa var en Liderlig iblandt) 

nu er det at være ugift en Mistanke om at være <en) Liderlig, 

for hvem Koner og Døttre ikke kunne være sikkre. 

I Sandhed Verden er gaaet frem i Aandelighed. I Middelalde- 

ren havde man meest Tillid til den Ugifte, man meente i hans 

ugifte Stand at have en Garantie — dette er Aandens Syllogisme. 

Nu har man meest Tillid til den Gifte, man mener deri at han er 

gift at have en Garantie for at han ikke vil forføre Ens Kone og 

Døttre: dette er Kjødets Syllogisme. 

+ 
Det er Rystende og et uhyre fortættet Melancholie, der staaer 

i et eneste Ord i den første Afhandling af H. H. lige i Begyndelsen 

af Introductionen. Som Barn var han allerede en Olding ... Saa 

levede han hen, han blev aldrig yngre. Dette næsten vanvittige 

Omvendte, et Barn, der aldrig blev yngre; et Barn, der allerede 

var Olding og aldrig blev yngre. O, frygtelige Udtryk for frygtelig 

Lidelse. 

Og dog, den Forskjel er der jo dog, at naar han, hvis vi antage 

det, er blevet Olding saa er han ikke slet saa gammel. Thi som 

Olding at være gammel som en Olding, er ikke saaledes at være 

gammel som som Barn at være gammel som en Olding. 

+ 
«4 Melancholie] sml. 431.442. Afhandling af H. H.] sml. 411.497, 

Som Barn,..aldrig yngre] S.V. XI, S. 59. 
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+ 
O, hvor tungt! Som jeg saa tidt har sagt om mig selv: liig hiin 

Prindsesse i 1001 Nat frelste jeg Livet ved at fortælle d: ved at 

producere. At producere var mit Liv. Et uhyre Tungsind, indre 

Lidelser af sympathetisk Art, Alt, Alt kunde jeg magte — naar 

jeg fik Lov at producere. Saa stormede Verden ind paa mig, Mis- 

handling, som vilde have gjort en Anden uproductiv — mig gjorde 

den kun mere productiv; og Alt, Alt var glemt, havde ingen Magt 

over mig, naar jeg blot fik Lov at producere. 

Og nu, nu maa jeg opgive det; jeg har ikke mere Raad 

dertil, jeg har ikke Raad til at være flittig, endsige til at være 

meget flittig! O, afsindige Collision. Men det, at jeg ikke mere 

har Raad, det kan gjøre mig uproductiv, thi jeg anseer det nu 

for min Pligt at blive uproductiv, jeg maa bruge ethiske Midler 

for at forhindre mig i at blive productiv. 

Men hvad jeg lider derunder! Mit Tungsind reiser sig mod 

mig, de indre Qvaler faae Liv og Magt, Verdens Mishandling 

og Modstand synes mig utaalelig — kort jeg mangler hvad 

der har kunnet byde over alt Dette, jeg mangler det at pro- 

ducere. Tilsidst maa jeg saa, for dog at dulme lidt, tillade mig 

selv at producere en lille Smule. Men det bliver ikke til No- 

get, thi et større Værk tør jeg ikke begynde paa, og saaledes 

har Beroligelsen ingen Art; den egentlige Beroligelse var 

nemlig naar jeg gik med en stadig Productivitets jævne Fart. 

dt 
Hvad bryder dog Den sig om alle Indvendinger mod Christen- 

dommen, Den, der i Sandhed var sig bevidst at være en Synder, 

og nu oplevede i Sandhed at troe paa Syndernes Forladelse i dette 

Navn og i denne Tro at frelses fra sin tidligere Synd. 

4tidt har sagt] sml. IX A 411 og se Note dertil. Tungsind] sml. 
441.454. Mishandling] sml. 424.444. ikke mere Raad) sml.431.450. 
43Syndernes Forladelse] sml. 134.462. 
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Den eneste Indvending her bliver tænkelig, vilde være den: 

ja, men det var jo dog ogsaa muligt, at Du paa anden Maade kunde 

være blevet frelst. Men hertil kan han ikke svare. Det er som 

naar En er forelsket — dersom En vilde sige, ja men Du kunde 

maaskee ogsaa været blevet forelsket i en anden Pige: saa maa 

han svare: derpaa kan jeg ikke svare, thi jeg veed kun Eet, at 

denne er min Elskede. Saasnart en Forelsket kan svare paa den 

Indvending, saa er han eo ipso ikke forelsket. Og saa snart en 

Troende kan svare paa den Indvending, er han eo ipso ikke Tro- 

ende. 

+ 
Ogsaa her sees Martyriet i at være Christen. Toldere og Syn- 

dere ere jo Mennesker, der egentlig ikke kunne gjøre Gjengjeld, 

at elske dem er altsaa i Sandhed Kjerlighed: og dog bebreides 

Christus derfor, altsaa han maa lide, fordi han i Sandhed er kjerlig. 

At elske dem, som kunne gjøre Gjengjeld, Fornemme og An- 

seete, der udbrede Anseelse over En, det kalder Verden Kjerlig- 

hed. Relativiteterne kunne være forskjellige; men paa een eller 

anden Maade maa der være lidt Profit forbunden med Kjerligheden 

ellers anseer Verden den ikke for Kjerlighed og gjør den end 

mindre profitabel ved at straffe den som var den en Skyld. 

Era 
1 Timoth: 5,11 synes at stride med 14. I første Sted staaer, at 

de unge Enker, naar de af Kaadhed opsætte sig mod Christum, 

ville de giftes; paa det andet Sted: derfor vil jeg (Paulus), at de 

unge Enker skulle giftes. Men saa synes jo Alt i Orden, naar de 

selv ville. 

Jeg forstaaer ikke ganske dette Sted, medmindre jeg her plud- 

selig skulde faae det meest evidente Argument mod det Erotiske, 

saa det at ville giftes (Forelskelsen, det Erotiske) dadles og i Mod- 

144 M artyriet] sml. 442.460. bebreides Christus derfor] Matth. 
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sætning dertil stilles det Christelige: de skulle giftes; men vel at 

mærke ikke som en Eenhed af at ville og skulle, ikke som var 

der Harmonie mellem dette ville og skulle, men saaledes at dette 

skulle er den stærkeste Modsætning til dette ville. 

sr 
Jeg negter ikke, det har berørt mig smerteligt, at bemærke den 

Maade, paa hvilken Mynster pludseligt har hittet paa at ville pro- 

tegere Goldschmidt, uagtet han dog baade anseer ham for En der 

har gjort stor Skade, og for en charakteerløs Person — blot fordi 

han har angrebet visse Folk, som Mynster ikke ynder. Det er dog 

ogsaa Charakteerløshed. Men saadan er det med alle herhjemme, 

det Øieblikkelige bestemmer aldeles deres Dom. Af et saadant 

Tossehoved som Sibbern er blevet i de senere Aar, kunde man 

vente Sligt — men ikke af Mynster. 

Det at Mynster har nævnt hans Navn og Egenskab: (fader i 

Rigsdagen er da det Ligegyldige; thi paa den Maade at omtale 

gjør hverken fra eller til. Men see til Goldschmidt, han bliver 

kisteglad blot fordi hans , Eminents" har nævnet ham, og G. har 

ogsaa faaet det sagt: at Mynster er en saa eminent Stilist. Og Gud 

veed, hvad G. har læst af ham — maaskee hans Prædikener? Og 

det er den samme G., der hidsede Pøbelen paa mig, fordi jeg havde 

takket Firmaet Kts. for hvad det havde sagt om Frygt og Bæven! 

+ 
Den hele Vanskelighed med at Christi Gjenkomst forudsiges 

som nærforestaaende, og dog endnu ikke er indtraadt, forklarer 

jeg ved at gjøre opmærksom paa, at det er en subjektiv sand Re- 

plik. Og saaledes maa ikke blot Christus sige, og dernæst, hvad 

jo ogsaa er faktisk, Apostlene, men saaledes maa enhver sand 

4% Mynster] sml. 386.454. Goldschmidt] sml. 311.475. Mynster 
har nævnt osv.] se Nord og Syd. Et Maanedskrift. Red. og udg. af M. Gold- 

schmidt. 6. Bd. (Kbh. 1849), S.192ff. havde takket osv.] sml. VII A 26. 
S. V. VII, S. 221f. 
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Christen sige. Det vil sige, det er i den Grad qvalfuldt at være 

den sande Christen, at det ikke var til at holde ud, hvis man 

ikke bestandigt ventede Christi Gjenkomst som forestaaende nu. 

Qvalen, Lidelsen føder en nødvendig Illusion. Man kan derfor 

sige omvendt, Enhver som ikke taler saaledes men anderledes, 

forventer Christi Gjenkomst om mange AÅarhundreder, engang i 

Tiden, eller Enhver der vel endog har travlt med at vise, at det 

ikke er skeet som Christus sagde, han er ingen sand Christen. 

Man er ingen sand Christen uden i den Pine og Qval som det er 

at være sand Christen i denne Verden; og er man i den Pine og 

Qval saa er denne Illusion en Nødvendighed. 

Tag en elskende Pige, der er skilt fra den Elskede; jo mere 

hun er forelsket og altsaa jo mere hun føler Adskillelsens Smerte 

jo nærmere bringer denne Smerte hende Gjensynets Haab, hun 

haaber Gjensynet snart forestaaende, lever saa maaskee dog 

mange Åar, men haaber bestandigt Gjensynet nær forestaaende. 

Saasnart hun begynder at tale om et Gjensyn engang, om mange 

Aar 0: s: v:, saa betyder dette, at hun ikke mere er forelsket, det 

betyder ordentligviis, at hun vil til at arrangere et nyt Giftermaal. 

O, det er saa skjønt i Sproget at ,,Næring" er beslægtet med 

nær: i samme Grad som Trangen er større i samme Grad er 

Næringen nærmere, Næringen er i Trangen, om den <end> ikke 

er Trangen er den dog det Nærmeste. Er den elskende Pige virke- 

lig forelsket saa er Gjensynet hende nær forestaaende; er hun ikke 

ganske forelsket — saa har det lange Udsigter med Gjensynet. 

Dette er den eneste Form af Polemik, som man kan bruge 

mod Indvendinger: at anfalde Indvenderen bagfra. Naar en Pige 

giver sig Mine af at være forelsket, og siger jeg længes efter den 

Elskede, efter Gjensynet med ham, men det har lange Udsigter 

— saa disputerer man ikke med hende, men siger: tak min Pige, 

jeg seer heraf, at Du er ikke forelsket. Saaledes ogsaa, naar En 

gjør Indvendinger med Hensyn til Christi Udsagn om den nær 

forestaaende Gjenkomst. Man siger ham: enten maa Du sige Dig 

selv ikke at være en Troende, eller at være en Troende. Siger 

Du det første, saa svarer jeg: hvad Kommer saa den hele Sag Dig 
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ved, den vedkommer Dig lige saa lidet som Elskov Trediemand. 

Siger Du, at Du er en Troende, Du som dog gjør saadanne Ind- 

vendinger: saa siger jeg Dig, at Du ikke er Troende; det beviser 

jeg af den Maade, paa hvilken Du taler. 

+ 

+ 
Der er Noget i den omvendte Syllogisme som Fenelon etsteds 

opstiller. Man siger: der ere saa mange falske Under, alle heden- 

ske Religioner have ogsaa Under o: s: v: ergo er de christelige 

ogsaa falske. Han vender om: deraf slutter han, at de christelige 

Under ere saadanne. Til Grund nemlig for en saa almindelig 

menneskelig Vildfarelse maa der ligge noget Sandt; dette Unde- 

rets Sandhed er det christelige Under. Saaledes har ogsaa, ni 

fallor, Frantz Baader, af alle Hedenskabets Incarnationer sluttet: 

ergo er den christelige Incarnation sand. 

Og deri ligger ogsaa det Sande, at Usandheden er en Sand- 

hedens Trang, en nisus. 

Det er som jeg et andet Sted har gjort opmærksom paa, at det 

er trøsteligt, at der i Sproget ere saa mange Ord, som betegne 

Vrøvl, Sludder, Vaas o: s: v: ellers maatte man frygte, at Alt var 

Vaas, nu er der dog Haab om, at der er Noget, hvori der er Me- 

ning. Man kunde nemlig ogsaa af de mange Ord paa Vrøvl, Vaas 

o: st vi slutte ergo er Alt Vaas. Men den anden Slutning er rig- 

tigere. — 

Ers 
Det er ikke uvittigt hvad der staaer i de wolfb. Fragmenter 

(wom Zwecke Jesu und seiner Jiinger $ 54. p. 235) i Anledning 

af Petri Fornegtelse: de tolv Stole, paa hvilke de havde forlangt 

48Fenelon etsteds] Fenelon's Werke religiåsen Inhalts, Aus dem Franzåd- 
sischen ibers. von Matthias Claudius (Neue Aufl. Hamb. 1823. — Ktl. Nr. 1914). 

8,.Bd.,'S, 322f. ere saadanne] 3: ere [virkelige] Undere. Frantz 

Baader]sml.I A232. et andet Sted] sml. 235 og se Note dertil. "j de 
wolfb....p. 235)] i den til 379 anf. Udg. 
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at sidde, vare nu med Eet omstødte, og Ingen forlangte mere 

hverken at være ved hans høire eller ved hans venstre Side. 

Overhovedet er denne $ og det Følgende af en Spotter at være 

ikke uden Dristighed og Opfindsomhed. 

+ 
Paalangs ad Siden: 

Den ,bevæbnede Neutralitet" kan, naar de tre Skrifter 

blive udgivet som eet (Indøvelse i Christendom. et Forsøg) 

gjerne udgives med som et Appendix, men naturligviis pseu- 

donymt af samme Pseudonym. 

En Pseudonym er just ypperlig til at marquere et Point, 

en Stilling, en Position. Han er <eny digterisk Person. Det 

er altsaa ikke som naar jeg personligen siger: det er det jeg 

vil kæmpe for — som jo næsten kunde blive en Forpligtelse 

for hele mit Liv, og en Forpligtelse, som ydre Omstændig- 

heder kunde gjøre mig det umuligt at indfrie f. E. naar jeg 

bliver nød til at anvende min meeste Tid til at arbeide for at 

existere. 

+ 
Hvor langt lettere og mildere Christendommen er naar den 

ikke er den stridende Lære men Forholdet er til Christne, seer 

man jo allerede af Pastoralbrevene, hvor Paulus jo blot fremstiller 

en. christen Lærers Forhold til Medchristne. Væsentligen er Op- 

gaven og Tonearten derfor den milde formanende. 

Men det der maa bemærkes er deels, at den Gang i Forhold til 

de Faae var Alt i Orden, thi de vare <vel> sande Christne eller 

dog nogenledes. Desuden var den christne Kirke selv endnu saa 

lille en Plantning, at den var som en Sekt i Verden, hvilket hjælper 

til Aarvaagenhed. 

evæbnede Neutralitet] sml. 422.510. tre Skrifter] sml. 
425.510. digterisk] sml. 432.454. arbeide for at existere| 

sml, 442.495. 



A 451—452 (Journ.) 287 

Men fra det Øieblik at Christendommen verdsligt har seiret, 

og alle blive Christne paa den latterlige Maade som nu ved at en 

geistlig- verdslig Øvrighed vaager over, at enhver døbes som 

Barn: fra det Øieblik er ubetinget det polemiske Sigte at tage paa 

den Indbildning at vi saadan Alle ere Christne, og dette polemiske 

Sigte maa kun tages strengere og strengere for hvert Aarhundrede 

»den bestaaende Christenhed" bestaaer; thi med hvert Aarhun- 

drede bliver Sandsebedraget større. 

En 
Her er et Dialektisk. Det kan være en Anfægtelse men det 

kan ogsaa være sandt: at et Menneske forlanger for meget af 

Gud, vil være altfor meget Aand, og saaledes i en vis Forstand 

ligesom elske Gud mere eller anderledes end Gud kan tillade og 

vil taale det, naar han i Forhold til al sin Lidelse og Fristelse be- 

standigt vil hjælpes blot aandeligt. Der gives uskyldige menne- 

skelige Hjælpemidler (Adspredelse, legemlig Forfriskelse o:s: v: 

o: st: vi) hvilke et Menneske ikke tør oversee uden at forlange 

for meget af Gud. 

Men det er et Dialektisk. Thi stundom er det, eller i eet Men- 

neske er det en menneskelig Dvaskhed, der ikke gjerne vil være 

Aand, og nu strax griber til de lettere Hjælpemidler, og saa siger, 

at det er fordi han ikke tør fordre for meget af Gud. Men stundom 

kan det ogsaa være en aandelig Stolthed, eller det kan være en 

overspændt Pusilanimitet, der virkelig fordrer for meget af Gud 

og af sig selv. Til den Første maatte man sige: nei, spar Dig ikke 

selv, hold kun ud. Til den Anden: formast Dig ikke, eller bliv ikke 

en Selvplager. 

Vist er det, mangen mangen Lidelse og Anfægtelse, der kan 

blæses bort ved de menneskelige Hjælpemidler, kan blive næstert 

en Verdensbegivenhed naar den skal udholdes eller beseires ene 

ved Aand. Det Anstrængende er den uendelige Gjennemsigtighed 

for Gud. De menneskelige Hjælpemidler ere alle beregnede paa 

482 Anfægtelse] sml. 260.477. 
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at trække Opmærksomheden ud efter. Hvad er ikke i mange Maa- 

der en Hustrue f. E. et ypperligt Derivationsmiddel, saaledes ogsaa 

mechaniske Forretninger, Omgang med Andre. Men farlige ere 

alle disse som alle Derivationsmidler; thi det gaaer egentlig løs 

paa Idealiteten. 

Idealitetens Sandhed er: hvert Menneske er det eneste Men- 

neske — men hvilken Lindring at vide, at man er een iblandt Ti, 

Tusinder, Millioner. Hvor let.bliver tilsidst ikke Livet, — næsten 

Ingenting. 

Dog som sagt, Derivations-Midlerne kunne være fornødne. Men 

det forstaaer sig, den hovmodige og den pusilanime blive saa dog 

let igjen hængende i det Sidste, om de aandeligt have Lov dertil. 

Lad os tage en Saadan. Han siger: men naar jeg nu ubetinget 

vil finde mig i Alt, tilsidst maa jo dog Aanden hjælpe, eller er 

” Aand ikke det Absolute? Jo vist, men tag Dig iagt, Du er ikke 

absolut Aand. Paa den anden Side pines han bestandigt af den 

Forestilling: men dersom jeg nu blot holdt ud et Øieblik endnu, 

saa maaskee kom dog Hjælpen i det Aandelige — og det var dog 

hvad jeg saa gjerne vilde. Men dertil maa svares: vistnok har Du 

nogen Ret, det er ikke det Priselige, at et Menneske strax siger: 

naar jeg blot bliver hjulpen, bliver fornøiet o: s: v:, saa er det 

ligegyldigt om det er ved Hjælp af Aand eller ved Derivations- 

midlerne <bort> fra Aand; men vist er det dog, at absolut har 

intet Menneske Lov til at sige: jeg vil absolut kun hjælpes ved 

Aand; thi havde han Lov til at ville Noget absolut, saa maatte 

det dog blive det: at blive hjulpen, og saa tage til Takke med 

Derivations-Midlerne. 

Ordentligviis kan man vistnok foreskrive Sjelesørgerne, gan- 

ske roligt at skrive Recepten i Retning af, at et Menneske skal 

ikke spare sig selv men holde ud at være og at blive Aand. De 

egentlig Aandelige ere saa sjeldne, at de passende behandles som 

Undtagelser. 

Normativet er derfor: undtagelsesviis at anprise Derivations- 

Midlerne, men ordentligviis at foreskrive Aands- Midlerne; thi 

Derivations - Midlerne bruge Menneskene kun altfor frisk væk 
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paa egen Haand. Undtagelserne ere de Syge, hvilke man fore- 

skriver Derivations- Midlerne; de Fleste ere kun altfor Robuste, 

saa Operationen netop er, at faae dem lidt syge, lidt svage — ved 

at foreskrive dem at bruge Aands-Midlerne. 

+ 

+ 
Med et ganske eget Eftertryk kan jeg sige de Ord af Peder: 

gak ud fra mig, thi jeg er et syndigt Menneske. Der er noget 

Gyseligt deri, naar jeg seer tilbage og betænker hvad der har 

været mig forundt, hvad jeg har formaaet — og at jeg saa har 

været en Poeniterende. Menneskeligt talt er det næsten en op- 

rørende Tanke — og dog er det just den Tanke, der har hjulpet 

mig, thi havde jeg været et retfærdigt Menneske, vilde jeg have 

gyset tilbage ved Tanken om, at det Hele muligen kunde være 

Forfængelighed eller Stolthed. 

+ 
Vee, Vee over disse Mennesker, der have taget Christendom- 

men forfængelig ved at gjøre den til idel Mildhed, og i den Grad 

til Mildhed, at den næsten er blevet ynkelig, som havde Christen- 

dommen ikke Magt til at tage det op med den stolteste Trods selv 

Djævelens, men, maatte ved at være saa mild og føielig, Juske sig 

til at blive antaget af Menneskene. Vee, vee over disse Mennesker, 

der ved Hjælp deraf have faaet deres eget Liv gjort verdsligt be- 

quemt og behageligt. Vee over dem, ogsaa reent for min egen 

Skyld kunde jeg sige det; thi derfor maa jeg blive desto mere ilde 

lidt og forhadt, naar jeg skal drage Strengheden frem. Og hvilken 

underlig Opgave, at just jeg skal være den Strenge, jeg der ikke 

er langtfra næsten at være en tungsindig Selvplager, bestandig i 

Frygt og Bæven, lidende ogsaa under den fuldkomne Mangel paa 

43 rd af Peder] Luc. 5,8. Poeniterende] sml. 406.494. ”"tung- 
sindig] sml. 442.494. 
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legemlige Kræfter og hvad deraf følger: jeg skal være den Strenge, 

jeg, der naar jeg slaaer til uundgaaeligt med hvert Slag slaaer mig 

selv ti Gange saa haardt som nogen Anden. Og dog, i en vis For- 

stand kan man sige, just derfor er Strengheden i gode Hænder, 

under behørig Garantie, at den ikke bliver taget forfængeligt til 

selvisk Tyranniseren over Andre. 

Jeg er ogsaa Kjød og Blod, et Menneske der som jeg har saa 

meget af en Digter i sig; jeg vilde kun altfor gjerne være fri for 

at sige visse Ting (og derfor har jeg den store Tilbøilighed til at 

lade dem ligge hen til efter min Død) — men jeg skal være den 

Strenge, og dog veed jeg, at kommer det ikke til at gaae ud over 

nogen Anden, saa over mig selv, om hvem en vis Mand allerede 

tidligt har sagt: der er kun En, De er grusom mod — Dem selv. 

Men Mynster har gjort ubodelig Skade. Det Usalige er at han, 

der for en flygtig Betragtning og skuffende seer ud som en impo- 

nerende Hersker-Skikkelse at han i Gfunden har været en stor 

Cujon. Ja, Gud give han havde været en Hersker. Og egentligen 

er det dette, der har bestukket mig, at jeg længe, længe indbildte 

mig, at han var den kraftfulde Villies-Mand, Herskeren — og naar 

man seer nærmere til, seer man: en selvkjerlig Klog, der har 

kæmpet for at regjere, men ikke qua Hersker. Magten er det han 

vil have — han giver Kjøb hvor det behøves, og holder sig saa 

klogt i Magten. Forbarmende Gud er det at regjere! 

Der kan siges i en vis Forstand til hans Ære og Priis, at han 

af alle Regjeringsmænd er gaaet meest uskadt gjennem Aar 48; 

men denne Lovtale er en Satire over ham qua Hersker, håchstens 

en Lovtale over ham qua verdslig Klog. 

Og dog holder jeg saa fastved denne Mand; Pietet mod min Fader 

er vel det Afgjørende. Men farlig kunde han egentlig være blevet 

mig,forsaavidtjeg af Naturen harselvenstorTilbøielighed til Klog- 

skab. Og havde Styrelsen mig ikke i sine Bøiler, var jeg min egen 

Herre som ellers et Menneske menneskelig talt er det, var jeg der- 

hos legemligstærk:hvoveed,saavarjeg vel ogsaablevetden Kloge. 

dt 

Digter] sml. 450.502. Mynster] sml. 446.497, 
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sig 
Naar man tager Evighedens Forfærdelse bort (enten evig Salig- 

hed eller evig Fortabelse) saa bliver det i Grunden Phantasterie 

med at ville følge Jesum efter. Thi kun denne Evighedens Alvor 

kan forpligte men ogsaa bevæge et Menneske til at vove saaledes 

afgjørende og forsvare at han gjør det. 

Men da vi nu Alle leve saadan i den Forestilling, i den Dvask- 

hed, at vi saadan Alle blive salige, en Skurk og den Retfærdige, 

Den der var af yderste Evne retfærdig og Den, der saadan pruttede 

lidt, Alle, Alle blive vi saadan retfærdige: ja saa har Menneskene 

i Grunden Ret i at finde det phantastisk og latterligt at En vil offre 

Alt for at følge Jesum efter. 

Det nemlig hvori Alvoren ligger er det Ethiske, og tager man 

det Ethiske bort og gjør f. E. Christus til Idealet, og vil Nogen 

paa den Maade efterligne ham: det er at tage ham forfængeligt. 

Det skal gjælde om Himmel og Helvede — og af den Grund at 

ville følge ham efter, d: for at frelses: det er Alvor. 

O, men hvilke Lidelser forestaaer der ikke; det er ganske vist, 

der vil anden Gang i Verden noget nær blive lidt lige saa forfær- 

deligt som i sin Tid med at indføre Christendommen; thi derom 

er det det dreier sig. Den blev engang indført i Verden og seirede 

over de raae Lidenskaber, nu har i selve Christenheden Klog- 

skaben og hvad dertil hører afskaffet den, saa den atter maa ind- 

føres i Christenheden, men Kampen bliver med Klogskaben. 

+ 
Tale veden stor Talers Grav. 

Hvis ellers nogensinde eller dog som sjeldent nogensinde var 

her en Opgave for en Taler — men han er her nu ikke mere, 

hans Læber ere forstummede o: s: v:, den meest begunstigende 

Leilighed for den Veltalende den negtedes ham, vi staae tause 

ved hans Grav, — og hvor gjerne vilde Den, der her skal tale, 

forblive taus, thi hvo kan tale ved hans Grav. O, vend endnu 

engang tilbage, lad endnu engang, for sidste Gang høre Din 
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mægtige Stemme. I denne Form blev saa hans Erindring at gjen- 

give. 

Pointen deri er ikke uheldig. 

+ 

+ 
Naar Jacob siger: som Legemet er dødt uden Aand, saa er 

Troen død uden Gjerninger — da kunde man snarere vende 

Billedet”om og sige: saaledes er Gjerninger døde uden Tro; thi 

Tro svarer da mere til Aand og Gjerninger mere til Legeme end 

omvendt. 

+ 
Det er i Grunden meget nemt at være , Samtid" især i Forstand 

af Publikum, thi saa handler man i første Person men bedømmer 

sig selv i tredie Person, som var man ikke sig selv. Man tillader 

sig Alt for at forhindre det Overordentlige; lykkes det at forhindre, 

saa sluttes ergo var Den og Den ikke det Overordentlige. Men 

det Hele Participerende som er Samtidens, hvorledes den behand- 

lede ham, — det taler Samtiden selv objektivt om. 

Der ligger en besynderlig Art Foragt for sig selv i paa den 

Maade at ville være med i Verden; Publikum er dog egentlig hvad 

der dybest foragter sig selv; det er dog det ynkeligste Privilegium, 

at være ansvarsløs, omtrent som Vinden eller en Hest og en Hund. 

kig 
De faae Medlevende, om hvem der kunde være lidt Tale, at 

de kunde vurdere min Sag: de see meget godt, at jeg Intet af Det 

raader over, der har Realitet i Øieblikket, jeg har ikke Embeder 

at bortgive,0: s: v: o:s:v: Paa den anden Side see netop disse 

meget godt, at jeg allerede nu eier et historisk Renomee som er 

sjeldent; men de forstaae tillige, at det kan de ingen Profit have 
— 

«Jacob siger] 2,26. "det Overordentlige] sml. 431.499. 
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af, thi Historien tager ikke saadan udenvidere dem med: ergo, 

arbeide de mig endog saa smaat imod. 

O, den menneskelige Egoisme! Og saa græder vi Alle om Søn- 

dagen, naar Præsten græder og prædiker om Sandheden. 

Der er virkelig Noget i, at man tilsidst hos Qvinder finder lidt 

mere Opoffrelse, det er vistnok fordi de leve mere stille og til- 

bagetrukkent og saaledes Idealiteten lidt nærmere, de faae ikke 

saa let Torvepriis- Maalestokken som Manden, der jo strax er 

paafærde i Livet. Det for Qvinden Frelsende (hvorfor man dog 

stundom endnu hos Qvinder seer Spor og Yttringer af Individua- 

litet, Dristighed til at gribe en enkelt Tanke, og vove at holde den 

fast) er den Fjernhed fra Livet der forundes hende en Tidlang. 

Dette stillere Liv gjør at hun dog stundom lidt mere bliver sig 

selv end Manden, der allerede næsten som Dreng er demoraliseret 

ved at <skulle> være som de Andre, og som Yngling end sige som 

Mand aldeles demoraliseres ved at vide Beskeed om: hvorledes 

det gaaer til i det praktiske Liv, i Virkeligheden. Just denne Viden 

er Ruinen. Opdrages Piger paa samme Maade: saa god Nat, hele 

Menneskeslægten. Vist er det ogsaa, at Qvindens Emancipation, 

der just tenderer til denne Opdragelse, er Djævelens Opfindelse. 

+ 
Sagen kunde da forresten let blive livsfarlig. 

Det angaaer hverken mere eller mindre end at Christendom- 

men er afskaffet i Christenheden, og at Christenheden nu engang 

ikke vil opgive Fordringen paa alligevel at være Christen. 

Var det da om Læresætninger jeg skulde stride — 0, den Strid 

bliver ikke let farlig, mindst i vor Tid, hvor Tolerantsen er saa 

stor, eller hvor Indifferentisme æres under Navn af Tolerance. 

Nei, men det i Henseende til hvilket Christenheden har af- 

skaffet Christendommener: Selvfornegtelse, Forsagelse afVerden 

o: siv: Om alt Sligt vil den ikke høre et Ord, og deg vil den 

være Christen. 

1901iysfarlig] sml. 444.471. 
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Og at skulde tale derom, det kunde let blive livsfarlig; thi hvad 

elsker Mennesket dog som det Verdslige, sin Fordeel, Ære, An- 

seelse, Selvkjerligheds Sammenhold o: s: v:. Naar han kan faae 

Lov til at blive i det, vil han endda nok antage Christendommen 

som en Lære. 

Dog skal Bevægelsen, der skal gjøres for at føre Christenheden 

tilbage til Christendommen, være en Inderlighedens. Forholdet er 

som hvis en Jurist ankom til et Gods og fandt i en vis Forstand Alt 

gaae ganske ordentlig — kun havde man sat sig i Hovedet, at det 

var Beboernes Eiendom, ikke den naadige Herres. Hvad var saa 

her at gjøre? Forretningen var her ikke, hverken at jage Smeden 

fra Sit eller Præsten eller Forvalteren o:s:v: nei Enhver fik Lov 

at blive i Sit, kun blev der foretaget en Notarial Forretning med 

Alle og med Alt paa Godset, hvorved det blev vitterligt, at Godset 

tilhørte den naadige Herre. 

Christenheden har repeteret Parabelen om Arbeiderne i Viin- 

gaarden, der sloge Herrens Udsendinge ihjel, tilsidst ogsaa Søn- 

nen ,thi saa er Viingaarden vor.” Christen synes man nu engang 

man vil være, hvo veed, tænker man, det er maaskee dog ganske 

klogt. Men hvad Christendommen forpligter til i Henseende til 

Selvfornegtelse, Forsagelse, i Henseende til først at tragte efter 

Guds Rige, det vil man Intet høre om. Saa kommer der engang 

imellem enten En, der virkelig er en sand Christen, eller dog En, 

der føler saa meget for Sandheden, at han ikke lægger Dølgsmaal 

paa, hvad der forstaaes ved en sand Christen. Han udraabes saa 

for en Forræder et odium totius christianitatis (ad modum odium 

generis humani, som de første Christne heed), og slaaes ihjel. 

Det er jo ogsaa et Forræderie, ved at være ærlig at gjøre dette 

hele Væv af Løgn aabenbar. Ham slaae de altsaa ihjel. De sige 

som hine i Viingaarden ,,lader os dræbe ham, saa er Viingaarden 

vor.” 

Menneskelig talt utaknemligt er Arbeidet: først at tvinge sig 

selv til Selvfornegtelse (Herre Gud man er dog ogsaa Kjød og 

Parabelen om osv.] Matth. 21,33 ff. de første... heed] se Tacitus, 

Ann. XV 44, — Sml. 155.547. S.V, XII, S. 111. 
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1849 
Blod) og saa hades, forbandes, behandles som et Umenneske fordi 

man gjør det. 

Dette er Christendom, det er denne ,milde Sandhedslære" i 

»Stille Øieblikke" ,,paa de hellige Steder"! 

+ 

+ 
Her seer man ret Forskjellen mellem en hedensk og en christe- 461 

lig Betragtning. At Gud tøver med Straffen forklarer Christen- V: P- 

dommen af Guds Langmodighed og Barmhjertighed, at han vil 

give Synderen Tid til at omvende og forbedre sig, og saa maaskee 

endog fritage ham for Straffen, eller i ethvert Fald lade den træffe 

ham i et Øieblik, hvor den falder mildere paa ham, fordi han er 

forligt med Gud. Hedenskabet fremstiller Guds Langsomhed i at 

straffe som en Art Grusomhed, der veed at den sildige Straf 

smerter værst. Saaledes f. E. Plutarch i en lille Afhandling om 

den guddommelige Strafs Langsomhed. 

+ 
Syndsforladelse og Forsoning betegner ikke just, at Gud efter- 462 

giver enhver Straf, men at den Lidende nu lider sin Straf paa en V.D. 

ganske anden Maade, fordi han veed, han er forligt med Gud. 

Det er en cras Misforstaaelse, at Forsoningen skulde fritage for 

Straffen. Nei, det Aandelige i Syndsforladelsen er, at Synderen 

faaer Frimodighed til at turde troe, at Gud er ham naadig, skjøndt 

han dog lider sin Straf. Men dette er en virkelig Transsubstantia- 

tion i Forhold til Straf. 

milde Sandhedslære] sml. IXA 81. 325. S.V.X11,S.33.59.211f. i 

»Stille...Steder”] sml. IX A 39.41. 322. 481; en lille osv.] i Kalt- 

wasser's (til VI A 71 anf.) Overs. 5. Bd. (Frankf. am Main 1793), S. 1 ff. (Ueber 

den Verzug der gåttlichen Strafen), særlig S. 45 fø. 42 orsoning] sml. 
443.507. 
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Sig 
Det var, den onde Aand", der førte Christus ud i Eensomheden 

" for at friste ham, deraf kunde maaskee Nogen fristes til at slutte, 

at det altid er den onde Aand der fører et Menneske <udy> i Een- 

somhed. Noget Sandt er der deri, men det er tillige Veien til det 

sande Guds-Forhold, som man jo ogsaa maa sige, at just Christi 

Fristelse i Eensomheden var hans Udvikling, hvis man kan tale 

saaledes. Og desuden boer Gud ogsaa i en vis Forstand i Een- 

somheden. Men vist er det Eensomhed er det Dialektiske; og 

derfor bliver det Menneske sjeldent til Noget, hverken noget 

Godt eller noget Ondt, det Menneske, som aldrig var i Eensom- 

hed. I Eensomheden er det Absolute, men ogsaa den absolute 

Fare; i Selskabet er Relativiteten og den relative Fare, dog vel 

at mærke tillige den Fare, som er mere end relativ: at gaae Glip 

af det Absolute, aldrig opdage, at det er til, aldrig faae sit Liv be- 

stemt i Forhold dertil, hvor langt man end er fra at være det. Thi 

Sværmeri og Hovmod er det for et Menneske at ville være det 

Absolute, men Sandhed er det, at forstaae at det er Ens Maalestok, 

med hvilken man skal maales baade til Ydmygelse, og til Anspo- 

relse; thi det ydmyger<at see), hvor langt man er borte, men det 

skal ogsaa anspore og holde En vaagen i Stræben. 

+ 
.…. Og naar een eller anden Sorg <en Smerte en Lidelsey vil 

- sætte sig fast, synes Dig saa rædsom, at det allerede er store 

Ting, om Du formaaer at slæbe Dig med den gjennem Livet, men 

mere kan der da ikke være Tale om: saa søg en Forfriskelse, see 

at faae et nyt Synspunkt for det Samme, thi det nye Synspunkt 

er at leve op. Betænk hvad der staaer i en af vore Psalmer i den 

authoriserede Psalmebog: 

48 T)yet var osv.] sml. Matth. 4,1. Luc. 4,1. "”"Sml.IXA 369. iden... 
Psalmebog] Evangelisk-christelig Psalmebog, til Brug ved Kirke- og Huus-An- 

dagt (Kbh. 1845. — Ktl. Nr. 197), S. 221 (i Psalme Nr. 306). 
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Der (i Evigheden) skal jeg Dig velsigne 

For Tidens Lidelser, 

Ei ere de at ligne 

Mod Saligheden der, 

altsaa ogsaa om denne Lidelse vil det gjælde, hvis Du ikke selv 

forspilder Alt, at Du endog skal velsigne Gud for den; altsaa den 

skal ikke blot vise sig langt lettere en Gang i Evigheden, nei Du 

skal velsigne Gud for den. Tænk paa det, det er Aandens Ad- 

spredelse og Aandens Forfriskelse. 

+ 

+ 
Om Lessing og Fragmenterne. 

Selv om man kunde tilgive Lessing Alt hvad der staaer i Frag- 

menterne: dette at han gjorde Angrebet anonymt (ak, og ogsaa i 

denne Henseende blev Toneangiver for det Moderne) kan man 

kun i en anden Forstand tilgive ham, han har her aabenbart ikke 

været dialektisk nok udviklet til at vide, hvad han gjorde. 

Sagen er ganske simpel: mod hvad der gjør Fordring paa at 

være og siger sig at have sin Styrke ved at være Autoritet kan 

der umuligt fægtes anonymt, det vil sige, tillades det, saa er Alt 

tabt for Auctoriteten, førend Kampen begynder, saa kan selv den 

største Dosmer gjøre det af med Auctoriteten. 

Auctoritetens Maade at stride paa er denne: lad mig faae Dig 

at see, Du som taler saaledes, træd lige over for mig, Ansigt til 

Ansigt og gjentag saa at jeg er en Bedrager o: s: v: Det vil sige 

Auctoritet forholder sig til det Pathologiske. 

Men skulde maaskee ikke det Pathologiske ogsaa være en Sand- 

hed, nok saa godt som det saa kaldte Objektive. Mon Lessing ikke 

selv var af den Mening, at et Angreb som en Anonym kunde tillade 

sig mod ham, vilde være afvæbnet derved at Angriberen skulde 

stilles Ansigt til Ansigt med Lessing, at nemlig Angriberen saa 

vilde forstumme. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 21 
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Om Christendommen er Sandhed, 9: om Christus er Den han 

siger sig, kan egentlig kun afgjøres i Samtidighedens Situation, 

der ret piner det Pathologiske frem. 

Vil man da blot nogenlunde have en Mening derom, maa man 

først anvende al sin Phantasie for at faae dog et Indtryk af Sam- 

tidighedens Spænding. 

Men i det Sted sætter ikke engang en Lærd, nei næsten en 

Videnskab sig hen, og grunder over — hvad der væsentlig er at 

forstaae pathologisk. Fremdeles man er nu 1800 Aar fjernede fra 

Samtidighedens Spænding — og man er saa godt som ganske 

apathisk. Men endnu mere man bliver anonym £, det er en Af- 

stand af om muligt 18000 Aar, det er den størst mulige Qvalitets- 

Misforstaaelses Afstand.2. Det skal være Sagen selv. Hvilken 

Sag? Sagen er jo med eller mod hvad der har udgivet sig for en 

Autoritet og altsaa vil virke pathologisk. Naar man tager Det bort, 

tager man in casu ogsaa Sagen bort. Hvad vilde man dømme <om> 

en Herredsfoged, der læste en Ordre fra sin Amtmand ikke som 

en Ordre men som en Productivitet, han critisk vurderede og 

prøvede, og meente, at det var det han skulde gjøre, og vel endog 

indsendte denne sin , velskrevne" Critik til Amtmanden: mon han 

ikke vilde blive afsat som Sindssvag. 

Naar der er Spørgsmaal om en Autoritet saa er det at det er 

en Autoritet: Sagen — ergo kan der hverken strides objektivt 

eller anonymt derimod. Jeg skal være samtidigt dermed, og i egen 

Person gaae hen til Christus og sige: Du er en Bedrager. 

I Marginen til 465: 

Anonymt kan i det Højeste Christendommen forsvares; thi 

Forsvareren stiller sig jo lavere, og gjør det maaskee just for ikke 

at forvexles med en Apostel, en udmærket Christen og Deslige. 

Men angribes kan den ikke anonymt; thi Angriberen stiller sig 

jo ligeoverfor Auctoritet, der just er Personlighed. Angriberen 

bærer sig da saaledes ad: han siger jeg vil angribe denne Aucto- 

ritet, men ved at være anonym har han forud afgjort Sagen og 
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udtrykt,at denne Auctoritet ingen Auctoritet er. Det Hele er altsaa 

Confusion. 

+ 
Der gives kun eet Beviis for Christendommens Sandhed og gan- 

ske rigtigt det pathologiske, naar Syndens Angest og den besvæ- 

rede Samvittighed piner et Menneske til at passere den smale Linie 

mellem Fortvivlelsen indtil Afsindighed — og Christendommen. 

Der ligger Christendommen. 

SE 

= 
Frygteligt at see den Letsindighed og Ligegyldighed og Tryg- 

hed med hvilken Børn opdrages: og dog er ethvert Menneske 

væsentligen hvad han bliver naar han er 10 Aar gammel; og dog 

vil man finde, at næsten alle bære en Skavank fra deres Barndom 

som de ikke forvinde i det 70d Aar; samt at alle ulykkelige Indi- 

vidualiteter gjerne forholde sig til et forkeert Barndoms-Indtryk. 

O, veemodige Satire over Menneskeslægten: at Styrelsen der- 

for har udrustet næsten ethvert Barn saa riigt, fordi den vidste 

forud, hvad der forestaaer det: at skulle opdrages af ,, Forældre" 

a: forkludres saavidt et Menneske formaaer det. 

+ 

+ 
Snurrigt nok, at jeg i de , tre gudelige Taler" har tillagt Paulus 

det Ord som er af Peter ,,kaster al Eders Sorg paa Gud". 

+ 
Bøn. 

Af Din Haand ville vi modtage Alt. Er det Ære og Hæder, der 

bydes, vi ville modtage den af Din Haand; er det Forhaanelse og 

1%9tre gudelige Taler] sml. 351.506. — S.V. XI, S. 43. Ord... af 
Peter] 1 Pet. 5,7. 

zl 

1849 

467 

U. D. 

468 

469 

U. D. 

470 

U:D, 



1849 

471 

VED: 

472 

LAD: 

473 

UzD. 

300 A 470—473 (Journ.) 

Spot, vi ville modtage den af Din Haand. O, at vi maatte med lige 

Tak og Glæde modtage det Ene som det Andet; stor Forskjel erder 

dog ikke — og for os vilde der ingen Forskjel være, hvis vi saae 

ene paa det Afgjørende, at det kommer fra Dig. 

dr 
Maaskee forlanges det slet ikke, at Du skal lade Dig ihjelslaae 

for Christendommen eller bringe mange Offre; men Du skal have 

budt absolut. Men saa kan jo Ingen see, om et Menneske har gjort 

det eller ikke? Nei, det skal han heller ikke; medens dog maa 

erindres, at man af et Menneskes hele Liv, naar man lægger alle 

ydre Data sammen, kan faae en Slags Mistanke. Dog er Du allige- 

vel reen, saa skal Du finde Dig deri som i Dit Kors, at Du maa 

taale denne Misforstaaelse, som havde Du i Dit Indre ikke budt 

absolut — det er det Mindste Du kan lide til Vederlag for, at Du 

ikke kom til Virkelighedens Farer. 

++ 
Christus standsede Paulus og sagde: Saul, Saul, hvi forfølger 

Du mig. En almindeligere Omvendelses Katastrophe er det maa- 

skee, naar Christus standser et Menneske og siger: Saul, Saul, 

hvi flyer Du mig, hvi er Du bange for mig, jeg er jo just Din Frelser. 

Det er nemlig Gjennemgangskrisen til at blive Christen, at Den, 

der skal blive det, først er angest for Christus, som han dog for- 

holder sig til ham. 

I Marginen til 472: 

Her paa kunde anvendes de Ord Engelen siger til Maria Magda- 

lene ved Graven: frygt ikke — Du søger Jesum af Nazareth; thi 

der er virkelig først i Den, som søger Jesum, en Frygt for ham, 

for hans Hellighed, inden Fortrøstningen til hans Naade og Barm- 

hjertighed kommer. 

""ihjelslaae] sml. 460.541.  "””Chrisus...sagde] Ap. Gern. 22,7, 
"BEngelen siger] Matth. 28,5. 
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+ 
I Luthers Prædiken over Pharisæeren og Tolderen læser jeg 

citeret et smukt Sted af Davids Psalmer 50,23: 

»Hvo, som offrer Taksigelse, han ærer mig, og det er den Vei, 

ad hvilken jeg vil vise ham Guds Salighed.” 

Saa , Taksigelse" væsentligen er det Gud velbehagelige,, Offer". 

+ 
Hvorledes det gaaer til med Presse-Nederdrægtigheden og 

hvorledes den virker demoraliserende oa: Loven for denne De- 

moralisation det har jeg da seet meget nærved. 

Tag Goldschmidt, eller P. L. Møller, mon nogen af dem havde 

<personligt> vovet at insultere mig eller blot at være uhøflig, nei, 

i Personlighedens Situation vilde de udtrykke Høflighed og endog 

en distingueret. Selv P. L. M, og selv i et Blad (altsaa ikke i per- 

sonlig Situation) men vel at mærke i et anstændigt Blad<og> med 

Navn under: hvor ærbødigt svarede han ikke, og det efter at'have 

faaet en saadan Tiltale som min til ham i ,,Fædrelandet". Jeg 

sigter herved til hans Replik til mig i Fædrelandet. ; 

Men anonymt, og paa Foragtelighedens priviligerede Tumle- 

plads, der vovede de det. 

Det var altsaa den første Løgn; den Løgn, at det var Løgn, at 

disse Anonyme vare modige o: s: v:. Forstod den simple Mand 

dette Sammenhæng, vilde det nedsætte dem meget hos dem; thi 

han troer, at saadan Karle maae da være Satans modige, siden 

de have Mod til — at skrive, han seer ikke nærmere og seer 

Feigheden. 

Saa læser da Tusinder og Tusinder Bladet og de handle frisk 

væk — enhver Kræmmersvend 0: s: v: han vover personligt at 

insultere mig. Er det da, fordi han er værre end G. og P.L: M:? 

"%4I Luthers Prædiken over osv.] En christelig Postille (se til VII A 192). 
1. Deel, S. 475 (i Prædiker. over Evang. paa 11. S. e. Trin.) — Sml. 440. 487. 

%3Presse-Nederdrægtigheden] sml. 242. 409.505. Goldschmidt] 
sml. 446.505. Replik...i Fædrelandet) sml. 93. VII A 98, S. 42. 
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Paa ingen Maade, men her er i den almindelige Forestilling en 

uhyre Forvirring, som ligger i uklare sædelige Begreber. 

Hvis jeg vilde spørge f. E. i Forhold til det at insultere mig, 

hvo er det, der har gjort det? saa svares: P. L. M. eller Gold- 

schmidt. Kræmmersvenden o: s: v: alle disse Tusinder de ere 

efter deres Mening uskyldige: de har blot læst, og tager Hensyn 

til hvad der har staaet i et Blad. Men just fordi de saaledes 

formeentligen ere uskyldige, just derfor vove de, hvad de to 

Frække end ikke vovede. Ei heller kan jeg faae Ram med ethisk 

Accent paa den Enkelte af disse Tusinder, thi hver især unddrager 

sig med, at han er uskyldig, det er P. L. M. og G. — og de ere 

anonyme. 

See heraf har jeg lært Noget. Skulde jeg skrive en Presse-Lov, 

jeg veed nok hvad jeg gjør. I Forhold til Dag- Pressen ubetinget 

lægger jeg en stor Deel af Ansvaret over paa Subscribenterne. 

En Subscribent er en meget væsentlig Medskyldig. Naar man i 

Forhold til et Tyverie spørger: hvo har gjort det? saa udfinder 

Retten den Skyldige og han straffes. I dette Forhold er det aldeles 

i sin Orden, at En, kun En straffes, da hele Forbrydelsen jo er 

begaaet ene af ham. 

Men i Forhold til Presse- Forbrydelse hvori ligger her det for 

Samfundet Farlige? fornemlig i Udbredelsen. Og dog er det 

paa dette Gebeet man afsindigt har opfundet at straffe det mindst 

mulige, endog en Sjouer, som ikke var Forfatter. 

Nei, er Forbrydelsens Farlige Udbredelsen, saa er ogsaa en 

Subscribent Medskyldig. 

Fremfor alt maatte der nu ikke taales anonym eller falsk Sub- 

scription. Subscribenternes Navne paa ethvert Blad skulde paa 

det Nøiagtigste trykkes offentligen, og Redakteuren under store 

Mulcter være forpligtet til at indestaae for Rigtigheden. 

Dernæst skulde Subscribenterne mulcteres med Forfatteren. 

Forbrydelsen bestaaer ikke saa meget i, at Peer Madsen siger 

noget Løgn og lader det trykke, men Forbrydelsen bestaaer i, eller 

er i Forhold til Udbredelsen, altsaa i Forhold til Subscription. Ergo 

jo større Subscription jo større Mulct. 
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Dog vil jeg nu ikke videre udføre det her; men vist er det, her 

ligger en rigtig Tanke: at Presse Forbrydelse er forskjellig fra al 

anden Forbrydelse derved, at Udbredelsen egentlig er Forbrydel- 

sen, og at dette bør omdanne hele Lovgivningen Forhold til 

Pressen. 

2 
Med Linier paaskraa: 3 

Min Ulykke eller Det, der gjør mig mit Liv saa vanskeligt, er 

at jeg er spændt en Toneart højere end andre Mennesker, og hvor 

jeg er, hvad jeg foretager mig ikke har med det Enkelte at gjøre, 

men altid tillige med et Princip og Idee. De Fleste tænke i det 

Højeste over, hvilken Pige de skulle ægte: jeg maatte tænke over 

Ægteskabet. Og saaledes i Alt. 

Nu gaaer det mig i Grunden lige saa. De Fleste tænke høist 

over, hvilket Embede de skulle søge, nu er jeg lykkelig vel inde 

i hele den Anstrængelse, i den Ideekamp, det Princip-Spørgsmaal, 

hvorvidt det christeligt er i sin Orden med saakaldte christelige 

Embeder. 

Vistnok er det, det der gjør mig upopulair er endda ikke saa 

meget mine Skrifters Vanskelighed som min egen personlige Exi- 

steren, det at jeg ved al min Stræben ikke bliver til Noget (den 

endelige Teleologie) ikke tjener Penge, ikke faaer et Embede, 

eller bliver Ridder, men paa enhver Maade bliver til Ingenting, 

ovenikjøbet forhaanet. Dette er nu i mine Tanker egentlig det 

Store ved mig, hvis der er noget Stort. Det koster mig ogsaa 

Kamp og Anstrengelse, thi ogsaa jeg er Kjød og Blod — og dog 

er det just derfor jeg miskjendes og mishandles. 

dt 
Ogsaa saaledes er der en Syndens-Angest, der flyer, idetmindste 

til en vis Grad, Christus og dog forholder sig til ham. At En, der 

vil fortsætte sin Synden, flyer Christus: det er da ganske i sin 

178 5ml. 580. Embede] sml. 431. 494, 
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Orden. Men noget Andet med En, der i Syndens Angest flyer om 

muligt enhver Fristelse, eller enhver Anledning til Fristelse: man 

skulde troe, at han ubetinget maatte søge til Christus og der finde 

Hvile. Men det er ikke altid sagt, og ikke altid saa ganske lige at 

forstaae. I sin Angest kan han stundom være af den Mening, at 

der dog gives et sikkert Sted, hvor han kan undgaae Fristelsen ; 

naar hans Forstand mener at have udfundet det, bliver han roligere, 

og Fristelsen viger virkelig. Det er nu Altsammen ganske godt, 

og menneskelig talt maatte man jo endog rose ham. Men lidt Sviig 

er der dog deri. Han mener (og deri ligger just Anfægtelsens An- 

gest) at det er ham umuligt, at bestaae i Fristelsen; naar hans 

Forstand indestaaer ham for, at have fundet et Sted, hvor Fristelsen 

(der antages at komme udenfra, og just det hører med til ,,Ange- 

sten” og til at vise, at der dog er noget Redeligt i ham; thi kom 

Fristelsen fra ham selv, saa var det jo umuligt at finde noget 

saadant Sted) ikke kan naae ham: saa er han tryg. Men hvad vil 

dette sige? Selv om han beder og nok saa inderlig paakalder 

Christi Navn, er Christus dog ikke en Frelser for ham. Han kæm- 

per selv saa godt han kan, bruger, om man saa vil, redeligt al sin 

Forstand for at undgaae Fristelsen, saaledes tryg undgaaer han 

virkelig Faren, og henfører nu maaskee dette takkende til Chri- 

stus. Men den Tro har han ikke, at Christus i Fristelsen vilde 

hjælpe ham til at seire over Fristelsen. 

Dette er een af de piinagtigste Former for Anfægtelse. 

H 

keg 
Menneskelig talt havde Jobs Hustrue i en vis Forstand Ret. O, 

” thi det er i Sandhed, menneskeligt, en meget stor Byrde mere, 

naar man lider saaledes, saa tillige at skulle anstrenges af den 

Tanke, at Gud alligevel er Kjerlighed. Det er som til at tabe For- 

standen over — og, menneskeligt, er det langt lettere at fortvivle 

og dermed Punktum. 

Anfægtelsens] sml. 452.478. "Jobs Hustrue] se Job 2,9. 
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I Lidelser og Anfægtelser er der virkelig saadanne Combina- 

tioner, hvor, menneskeligt talt, Tanken om Gud og om at han allige- 

veler Kjerlighed, gjør Lidelsen langt mere anstrenget. Her gjælder 

det at Troen prøves, at Kjerligheden forsøges, om man virkelig 

elsker Gud, virkelig ikke kan undvære ham. Menneskelig talt 

maatte en saadan Lidende og Anfægtet have Ret i at sige: det 

Hele vilde dog blive mig mindre qvalfuldt, naar jeg ikke havde 

Guds - Forestillingen med. Enten piner nemlig det, at Gud den 

Almægtige, som saa let kan hjælpe, at han lader En hjælpeløs; 

eller, det piner En, denne Korsfæstelse af sin Forstand, at Gud 

alligevel er Kjerlighed, at det er et Gode, der vederfares En, Det 

er, menneskelig talt, frygteligt saaledes, i Henseende til at have 

en Mening og en Smule Forstand om, hvad man dog synes at 

kunne have en Dom om, den egne Lidelse — saaledes at blive 

som en Spurv eller endnu Mindre. Det Lettende ved Fortvivlelsen 

er dens uforstyrrede Enighed med sig selv om, at.Lidelsen er 

utaalelig. Det anstrengende ved Guds-Forestillingen er, at skulle 

forstaae, at Lidelsen ikke blot er til at udholde, men er et Gode, 

en Gave af en Kjerlighedens Gud. Tag dette! Naar et Menneske 

tilføjer et andet Menneske en Lidelse, og han da selv vil være 

den Grusomme, der siger: det er Grusomhed, — deri er Lindring. 

Men naar han, der tilføjer En Lidelsen, siger: det er en Velgjer- 

ning — det er jo til at tabe Forstanden over, menneskeligt talt. 

Dog er dette kun en”Anfægtelse, der kan være frygtelig nok, 

saa længe den staaer paa. Men saligt at holde ud med Gud. I første 

Lectie gjælder det blot om strax at gribe Guds-Forestillingen, saa 

faaer man Lindring. I anden Lectie (og her ligger egentlig Anfæg- 

telsen) er det som var det Guds-Forestillingen selv, der forøgede 

En Qvalen. Her gjælder det, troende at holde ud. Slipper Du ikke 

Gud, ender det dog med, at Du saligt samstemmer med Gud i, at 

denne Lidelse var en Velgjerning. Thi Ret vil Gud have, ubetinget; 

o, men Salighedens Højeste er just ogsaa, jo mere ubetinget Gud 

faaer og gives Ret just i hvad der, menneskeligt talt, syntes at 

være næsten som en Indvending mod ham. Gud vil ubetinget 

Anfægtelser] sml. 477. 637 
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troes; men Han, den Uendelige, kan ikke Andet end skrue 

Troens Priis uendelig op. O, men saligt, at troe; saligere i samme 

Grad, som Prisen bliver høiere. Tro ikke at Troen taber, naar Du 

maa kjøbe den dyrt: jo dyrere Du kjøber den, jo saligere. Vee- 

modigt, beskæmmende, at have, hvis det var muligt, kjøbt det 

Højeste for en ringe for Spot- Priis: saligt at have kjøbt det til 

den højeste Priis. Selv en Elskende taler jo saaledes, han er ikke 

glad ved at have kjøbt den Elskede for godt Kjøb, jo dyrere han 

har kjøbt, jo gladere er han, just Prisen er Glæden. Dog er i For- 

hold til Elskov den Mislighed mulig, at tilsidst næsten Prisen 

kunde interessere ham mere end den Elskede; men dette er umu- 

ligt i Forhold til Troen. 

Noget Lignende var vistnok Lessings Mening med de Ord: at 

han vilde vælge den venstre Haand, den bestandige Stræben. Men 

Uret havde han dog, forsaavidt det er lidt for erotisk, og smager 

lidt for meget af Det, ogsaa i Forhold til Sandhed, at ville ansee 

Prisen for mere værd end Sandheden. Men dette er egentlig en 

Art Selviskhed, og kan let blive en farlig, ja en formastelig Afvei. 

sig 

Es 
Vi tale vistnok i Christenheden om en aabenbaret Gud, men for 

hvor Mange er han ikke endnu en skjult og forborgen Gud? 

En noget lignende Bemærkning har jeg læst hos Terstegen, 

dog ikke saaledes redigeret, men: at hidtil Gud havde været skjult 

for ham, og at deraf forklarede han sig, at han hidtil ikke havde 

elsket Gud ganske anderledes; saaledes eller noget Lignende er 

det hos Terstegen. 

ES 
1 Joh: 2,21 skulde være Loven for Christendoms Forkyndelse 

i Christenhed: jeg skrev ikke til Eder, fordi I ikke vide Sand- 

heden (det er i Forhold til Hedninger) men fordi I vide den. 

Lessings... Ord] sml. S.V.VII, S. 86. 4791 os Terstegen] Auswahl 

aus Gerhard Tersteegen's Schriften, nebst dem Leben desselben. Hrsgeg. von 

Georg Rapp (Essen 1841. — Ktl. Nr. 729), S. 290. 

Al 
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+ 
1849 

Alt dette Verdenshistoriske, og Grundene, og Beviserne for 481 

Christendommens Sandhed maa bort; der er kun eet Beviis: Tro- 

ens. Dersom jeg virkelig har en Overbeviisning (og dette er jo en 

Inderlighedens Bestemmelse i Retning af Aand) saa er min Over- 

beviisning mig selv altid højere end Grundene, Overbeviisningen 

er egentlig Det, som bærer Grundene, ikke Grundene Det, som 

bærer Overbeviisningen. I denne Henseende har Æsthetikeren i 

Enten—Eller paa sin Viis Ret, naar han i eet af Diapsalmata siger: 

at Grunde er noget besynderligt Noget, naar jeg ikke har Liden- 

skab seer jeg stolt ned paa Grundene, og naar jeg har Lidenskab, 

svulmer Grundene op til det Uhyre. Det han taler om, og som 

han kalder Lidenskab, er det Lidenskabelige, det Inderlige, hvad 

just en Overbeviisning er. Saa lidet som en Hane kan lægge Æg, 

håchstens Vindæg; saa lidet kan ,,Grunde",og bleve de end nok 

saa længe ved at omgaaes hinanden, avle eller føde en Over- 

beviisning. En Overbeviisning kommer andetstedsfra. Det er hvad 

jeg etsteds i nogle Problemer, som ere skrevne paa et Ark Papir, 

der er klæbet paa Pap, har meent med det Problem: om For- 

skjellen mellem en pathetisk og dialektisk Overgang. 

Forholdet kan da umuligt blive dette, at man holder sin Over- 

beviisning bag ved, og derimod rykker frem med Grundene. Nei, 

Ens Overbeviisning, eller det at det er Ens Overbeviisning, at 

det er min, Din Overbeviisning (det Personlige) det er det Af- 

gjørende. Grundene kan man tale om halvt humoristisk: nu vil 

Du endeligen have nogle Grunde, saa kan jeg gjerne tjene Dig 

dermed, vil Du have 3 eller 5 eller 7, hvor mange vil Du have; 

men jeg kan intet Høiere sige end dette: jeg troer. Dette er dette 

Mættelsens Positiv, ligesom naar en Elskende siger: hende elsker 

jeg, og hverken taler om at han elsker hende højere end Andre 

elske deres Elskede, ei heller taler om Grundene. 

Altsaa Overbeviisningen skal i Spidsen, dermed Personlig- 

heden, Grundene nedsættes til et Lavere: dette er atter lige det 

Omvendte af al den moderne Objektivitet. 

$&Grundene] sml.188.490.625. i eet af Diapsalmata])S.V.I,S.17. 
etsteds i nogle Problemer] sml. 219, og se Note dertil. 

U.D. 
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Min eller et Menneskes Udvikling gaaer saaledes for sig. Maa- 

skee begynder han ogsaa med nogle Grunde, men dette er det 

Lavere. Saa vælger han; under Ansvarets Vægt for Gud bliver 

saa ved Gud en Overbeviisning til i ham. Nu er han ved Positiv. 

Sin Overbeviisning kan han nu ikke forsvare eller bevise ved 

Grunde, det er en Selvmodsigelse, da Grunde er det Lavere. Nei, 

Sagen bliver videre personlig eller Personlighedens: sin Over- 

beviisning kan man kun forsvare ethisk, personligt d: ved hvilke 

Offere man er villig til at bringe for den, hvilken Uforfærdethed, 

man har i at fastholde den. 

Der gives kun eet Beviis for Christendommens Sandhed: det 

indre Beviis, argumentum spiritus sancti. 

I 1 Joh: 5,9 er dette antydet. ,Dersom vi antage Menneskers 

Vidnedsbyrd" (dette er alle de historiske Beviser og Betragt- 

ninger) ,da er Guds Vidnedsbyrd større” 9: det indre Vidneds- 

byrd er større. Og nu i v. 10,,Hvo som troer paa Guds Søn, har 

dette Vidnedsbyrd i sig selv.” 

Det er ikke Grundene, der begrunde Troen paa Guds Søn, 

men omvendt, Troen paa Guds Søn er Vidnedsbyrdet. Det er 

Uendelighedens Bevægelse i sig selv, og anderledes kan det ikke 

være. Ikke Grundene begrunde Overbeviisningen, men Overbe- 

viisningen begrunder Grundene. Alt det Tidligere er Forstudium, 

noget Prailiminert, noget Forsvindende, saasnart Overbeviisnin- 

gen kommer, og forvandler Alt, eller vender Forholdet om. Ellers 

var der heller ingen Hvile i en Overbeviisning; thi saa maatte det 

at have en Overbeviisning være, ieetvæk at repetere Grundene. 

Hvilen, den absolute Hvile i en Overbeviisning, i Troen er just, at 

Troen selv er Vidnedsbyrdet, Overbeviisningen det Begrundende. 

dt 

ere 
De saa ofte misbrugte Ord: ,salige de Øine og Øren, som saae 

og hørte hvad I saae og hørte",de ere da — 0, hvor det dog slaaer 

til — de ere da sagde ,til Disciplene i Særdeleshed". Det 



A 482—484 (Journ.) 309 

er hvad jeg altid har forfægtet, men jeg har glemt, at det staaer i 

det Nye Testamente cfr. Luc: 10,23. Herunder et overkradset Dob- 

beltkors 

Men ellers har man travlt nok med at udhæve hvad der er sagt 

til Disciplene i Særdeleshed, f. E. hvad der staaer i Bjergprædiken 

om Forsagelse af Verden, om at lide Forhaanelse o: s: v:. Det 

glemmer ingen Præst at indskærpe, at det er sagt til Disciplene 

i Særdeleshed. Men paa det andet Sted glemmes det; her skal det 

være gjældende om Enhver udenvidere saligt at <have> været 

eller at være samtidig med Christus, at see — ja hvad kun den 

Troende kan see, og hvad naturligviis aldrig kan være saaledes 

forbunden med Forfærdelse at see som i Samtidigheden. 

4 
Hvad er det egentligen der har gjort mig til religieus Taler? 

Det at jeg er en Tilhører. Det vil sige, mit Liv var saa forviklet 

og anstrenget, at jeg i Sandhed følte Trang til at høre et vei- 

ledende Ord. Jeg hørte og hørte — men skulde det jeg hørte være 

Christendom, saa var jeg ikke til at hjælpe. Saa blev jeg selv Taler. 

Deraf kommer det, at jeg, hvad vistnok sjelden vore Præster veed, 

med Bestemthed veed, at der er Een, der har Gavn af disse Taler: 

jeg selv. Jeg er lige det Modsatte af andre Talere: de have travlt 

med at tale til Andre — jeg taler til mig selv. Og vist er det tillige» 

at forsaavidt Andre ikke mene at kunne have Gavn af mine Taler, 

saa maa det være fordi deres Liv er altfor let, altfor lidt anstrenget, 

udenfor Farerne. is 

H+ 
Det er en meget smuk Tanke af Tersteegen (i hans Prædiken 

over Røveren paa Korset) at Christi Bøn: Fader forlad dem, de 

vide ikke hvad de gjøre, at denne Prædiken, eller at dette Ord har 

184; hans Prædiken over osv.] den til 479 anf. Udg., S.145; til det fig. se 
anf. St., S.: 146.169.171f. Christi Bøn] Luc. 23,34. 
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omvendt Røveren, at han er blevet grebet af Christi Kjerlighed, 

at bede for sine Fjender. Herunder et overstreget Dobbeltkors 

Og i samme Prædiken er det godt benyttet, at jo Røverens Tro 

strax bliver sat paa Prøve. Thi Øieblikket efter sukker Den, der 

havde tilsagt ham at være med Ham i Paradiis,: min Gud, min Gud, 

hvi haver Du forladt mig. O, det var jo Den, paa hvem Røveren 

havde bygget sit Haab. 

Og rigtigt bemærkes der, at man ikke beraabende sig paa 

Røveren kan udsætte sin Omvendelse til det Sidste, thi Røveren 

havde vel ikke før hørt et Ord om Christus. 

+ 
Feilen i Middelalderen og <som) ellers har gjentaget sig er: at 

Den, der handler particulairt vil gjøre dette til Regel for Andre. 

Ikke at gifte sig, er aabenbart at handle particulairt. Det kan for 

den Vedkommende være aldeles Gud velbehageligt. Men noget 

Andet er, at opstille det som Regel, ja endog blot for den Sags 

Skyld at indvie Andre deri. Det Particulaire er Undtagelsen, og 

skal blive sig bevidst som saadan, ja maa derfor saa langt fra raade 

Andre til det Samme, at Undtagelsen tvertimod skal raade Andre 

til at gjøre det Almene. Kun da er nemlig det Particulaire sandt, 

naar det har Primitiviteten i Guds- Forholdet. Kun det primitive 

Guds-Forhold kan forsvares lige overfor det Almene. Alt hvad 

der ikke har denne Primitivitet er eo ipso uberettiget, naar det 

vil være Undtagelse. 

For at blive ved det tagne Exempel: ikke at gifte sig, saa er 

her Sagen let at vise, hvorledes det bør gjøres. Beslutningen 

bliver en absolut taus i Individet. Han lever nu hen ugift, gan- 

ske rigtigt, men det kan, hvis han tier, ingen Trediemand con- 

trollere. 

DetNon-Faktum kan forklares paa 17 Maader, En tidlang lægger 

<slet> Ingen Mærke dertil; thi der er jo dog ingen normeret Alder 

sukker Den, der osv.] Luc. 23,43, og Matth. 27,46. 
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for det at gifte sig. Saa tænker man, at han gaaer som Andre og 

seer efter en Pige. Nu saa gaaer Tiden hen — han forbliver ugift. 

Dette Non-Factum kan forklares paa 17 Maader. 

Middelalderens Feil var at gjøre det vitterligt, og da endnu 

galere, at gjøre det til noget Fuldkomment eller Fortjenstligt. 

Selv har jeg oplevet denne Collision. I sin Nød og Smerte — 

ak og hun leed kun altfor meget — spurgte min Forlovede mig 

tilsidst: sijig mig blot een Ting, vil Du aldrig gifte Dig. Her var 

Collisionen. Hun var i en saadan Agitation, at et Sving hen til 

det Religieuse i afgjørende Forstand havde ligget hende saare 

nær. Jeg kunde, og med god Samvittighed, have sagt: nei. Og 

hvad saa. Saa havde jeg, der var mig bevidst at være reent parti- 

culairt bestemmet, grebet forstyrrende ind i hendes Liv. Jeg sva- 

rede derfor med en Spøg. Skulde hun gjøre Sligt, 9: skulde det 

være Sandhed i hende og altsaa tilladeligt, maatte det reent pri- 

mitivt gaae op for hende. 

Sandheden viste sig nu, at hun giftede sig, hvilket jeg saa gan- 

ske har billiget og takket Gud for. Paa den anden Side. Skulde det 

være blevetSandhed i hende,saa maatte det være skeet anderledes. 

Hun havde saa ikke sagt et Ord til mig om Sligt, men primitivt i 

sit eget Guds Forhold bestemt sig til ikke at gifte sig, og hun havde 

maaskee Ret. Men som hun muligen meente det, havde hun intet 

reent Guds Forhold faaet, men kun et Guds Forhold paa anden 

Haand. Og naar man ikke har Guds- Forholdet fra første Haand 

er man uberettiget til at være Undtagelse. Hun ønskede med heel 

Lidenskab Forbindelsen med mig. Næst det kom saa for hende, 

at vi To enedes om ikke at gifte os, eller at forblive ugifte. Men 

hvad mig angik var det maaskee ganske i sin Orden, thi i mig 

var det primitivt, i hende vilde det være blevet deriveret, hun 

havde ikke faaet et Guds- Forhold, men fundet Hvile i et Slags 

platonisk Kjerligheds-Forhold til mig. Men et saadant Forhold er 

ikke religieust, og altsaa utilladeligt. Kun det primitive Guds- 

Forhold er den berettigede Undtagelse. 

hun] sml. 374.494. en Spøg] se Kske Papirer, S.81. det primitive 

Guds-Forhold] sml, 64.598, 
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a+ 
Det er meget godt sagt af Tersteegen. 

»Die Gelehrten sind meist Schuld daran (i Strid om Ord og 

Distinktioner), die doch bedenken sollten, dass nicht der Tausend- 

ste unter wahrern Glaiibigen einen vålligen Begriff von verschie- 

denen ihrer Ausdriicke und Distinktionen habe, gleichwie hinge- 

gen tausend Andere die Worte der Wahrheit, nicht aber 

die Wahrheit der Worte haben.” 

I en lille Opsats: von dem Glauben und der 

Rechtfertigung, i min Udgave p. 474. 

+ 

+ 
Det er en ganske mesterlig Distinktion af Luther, som findes i 

Prædikenen over Evangeliet om Lilien og Fuglen. 

Troen er jo uden Bekymring, hvorledes forklares det da, at 

Skriften paa andre Steder anpriser det at være bekymret. 

Luther svarer: i Christendommen dreier Alt sig om Tro — og 

Kjerlighed. I Forhold til Troen gjælder det nu, at Bekymringen 

er syndig. Derimod i Forhold til Kjerligheden er Bekymringen 

aldeles paa rette Sted. 

Mesterligt! Men Ulykken med os Mennesker er just, at vi gjerne 

har Bekymringen paa urette Sted (9: i Forhold til Troen, saa Be- 

kymringen erTvivl,Vantro o:s: v:) og saa sjeldent paa rette Sted! 

O, hvor sjelden er egentlig Kjerligheds - Bekymring — og hvor 

almindelig er Bekymring! + 

486 min Udgave] 2: den til 479 anf. Udg.; endvidere har S. K. ejet: Ter- 
steegen's gesammelte Schriften, 8 Theile in 4 Bånden, Stuttg. 1844—45 (Ktl. Nr. 
827-30). "”"Luther...i Prædikenen over osv.] En christelig Postille (se 
til VIIA192). 1. Deel, S.519f. (i Prædiken over Evang. paa 15. S. e. Trin.). — Sml. 
474.489. 
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dt 
Hvoraf kommer det, at Børn, som ere strengt opdragne, ikke 

græde, naar de falde og støde sig? Deraf, at de veed, at faae For- 

ældrene det at vide, faaer de Prygl ovenikjøbet. Altsaa hvorfor? 

fordi Faldets Smerte ikke er dem den endelige, den definitive. Og 

hvoraf kom det, at en ældre i Gudsfrygt strengere opdragen Ge- 

neration kunde taale saa meget uden at klage? Deraf, at Fore- 

stillingen om, at det var Guds Straf strax var ved Haanden, altsaa 

fordi Smerten selv ikke var den sidste, den definitive, men Straffen 

det Deriverende. 

Og hvoraf kommer det, at nu tildags og især jo mere begun- 

stiget et Menneske er i udvortes Henseende, desto mere lider han 

under end den mindste Gjenvordighed? Det kommer deraf, at 

ingen højere, ingen ethisk Forestilling deriverende og opfriskende 

træder til. 

Igaar læste jeg følgende Retssag i en af vore Aviser. En Haand- 

værkssvends Kone kommer hjem og finder at hendes Mand har 

hængt sig. Man tænke sig hendes Forfærdelse. Hun faaer ham 

taget ned — og maa saa vende sig til den anden Side, for at tage 

sig af sit spæde Barn, der skriger i Vuggen. Derpaa render hun 

da ud for at faae Hjælp; to Doctorer træffe hun ikke hjemme; 

gaaer saa til en Kone hun kjender for at faae Raad; faaer endelig 

fat paa en Barbeer — naturligviis det er for sildigt. Og hvad saa? 

Ja hør nu blot. Saa bliver der anlagt Justitssag mod hende,at hun 

ikke har viist tilbørlig Forsigtighed for at skaffe Livet i ham igjen, 

Forbarmende Gud! Dog det er noget Andet, der er faldet mig paa. 

Lad denne Rædsel være hændet i en mere begunstiget Familie 

— hvilken Sørgen var her ikke blevet, og vel med Føie, men 

maaskee dog ogsaa hvilken fortvivlet Sørgen, som Condolerende 

vilde deeltage i. Men den stakkels fattige Kone. Ja hun kan takke 

Justitsen, hun fik Andet at tænke paa, hun faaer som sagt en Sag, 

og bliver dømt i en Mulct af 1 Ord, See, vist er det, at det er et ypper- 

ligt Derivations-Middel; men Justitsen! 

+ 
4%; en... Aviser] se Fædrelandet 1849, Nr. 142 (22. Juni). 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 22 
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HF 
Deri har Luther atter fuldeste Ret. Troen kan Ingen see, den er 

et Usynligt, saa Ingen kan afgjøre om et Menneske har Troen. 

Men Troen skal kjendes paa Kjerligheden. Nu har man jo rigtig- 

nok villet igjen gjøre Kjerligheden til noget usynligt Noget, men 

derimod vilde vel Luther, med Skriften, protestere; thi christeligt 

er Kjerligheden Kjerligheds-Gjerning. Det er egentlig et uchriste- 

ligt Begreb af Kjerlighed, at den er en Følelse og Deslige. Det er 

nemlig den æsthetiske Definition, passer derfor ogsaa paa det 

Erotiske og alt Sligt. Men christeligt er Kjerlighed: Kjerligheds 

Gjerning. Christi Kjerlighed var ikke den inderlige Følelse og det 

dybe Hjerte o: s: v:, men den var den Kjerlighedens Gjerning, 

som er hans Liv. 

+ 
Det er en skarpsindig Bemærkning af Tersteegen <(p. 378)», 

-. som han dog ikke selv synes ret at have fattet, at der ikke staaer 

om Maria at hun har valgt den bedste Deel — men den gode Deel 

oa: den uden al Sammenligning bedste Deel. 

Det vil sige, Positivet er mere end Superlativet. Det er Noget 

jeg ogsaa i andre Henseender har bemærket. Det højeste Udtryk 

for Elskov, eller Udtrykket for den højeste Elskov er: jeg elsker 

Den og Den. Siger man jeg elsker mere end alle Andre, eller jeg 

elsker som Ingen nogensinde har elsket den Elskede, saa siger 

man mindre, Superlativet trækker fra, og viser at der i Elskoven 

er en uerotisk Sammenligning. 

Derfor er det ogsaa, som jeg har viist etsteds i denne Journal, 

at,Grundene" i Forhold til Troen ere Subtraherende. Jeg troer — 

ikke eet Ord mere, er Maximum; har jeg 17 Grunde, saa er min 

Tro mindre, og endnu mindre hvis jeg har 18. 

4897 uther] i den til 487 anf. Prædiken, S. 520. — Sml. 487.526. 1%9Sml. 
639. p. 378] i den til 479 anf. Udg. staaer om Maria] sml. VIII A111. 

idenne Journal] 481. 
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1819 
z- 

Ved forleden Dag at slaae opi lste Bind afSkrifter af Forfatteren 491 

til en Hverdags- Historie, saae jeg et Citat af Schiller, som slog V- D- 
mig, der siges om En: ,han forbandt en Verdensmands Blik med 

en Sværmers Hjerte. and 

+ 
Det er en ganske fortræffelig Prædiken af Tersteegen: am Er- 492 

scheinungsfeste 1755 over Matth: 2,1—12. (i min Udgave p.117 V.D. 

o: (1.). Især er det andet Moment i dybeste og inderligste Forstand 

Sandhed, saa erfaret, saa oplevet. Sandeligen i ham er der indre 

Sandhed. 

Sin 
Det er rhetorisk smukt i Senecas Skrift de ira i Begyndelsen. 493 

For at vise, hvor umenneskelig og uværdig for Mennesket Vrede V.D. 

er, danner han en Sætning, hvis Antitheses ere: Mennesket er 

født til gjensidig Understøttelse, Vreden til Fordærvelse o: s: v: 

(det er i Cap. V) saa Menneske — og Vrede sættes mod hinanden. 

Fr 

Paalangs ad Siden: 
Mandag d. 25 Juni. 494 

Pfui, pfui! Juni 25. 

altsaa jeg har dog villet, eller vel meent at burde handle 

klogt, saa jeg først skulde sikkre mig en Stilling, og saa ud- 

give Skrifterne pseudonymt. En ypperlig Fortolkning af det 

først at søge Guds Rige! Og hvad vilde det saa hjælpe mig, 

naar jeg saa dog segnede under Vægten af at have handlet 

491; ste Bind...en Hverdags-Historie] Skrifter af Forfatteren til ,,En 

Hverdags-Historie", samlede og udgivne af Johan Ludvig Heiberg. 1. Bd. (Kbh. 

1849), S. 144, sml. S.151. "””min Udgave] 2: den til 479 anf. Udg. (sml. til 
486). "Cap. V] af 1. Bog. "Smil. 421 og se Note dertil. en Stilling] 
sml. 476.495. 
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klogt, og jeg saa dog alligevel skulde nedlægge Embedet igjen. 

Det Hele med Bekymringen for at man skulde ville negte 

mig et Embede, er vistnok Hypochondrie; alle mine andre 

Bekymringer ere vistnok ogsaa i høi Grad forsatte med Hy- 

pochondrie; men i ethvert Fald lad det tynge, der skal dog 

ikke handles klogt. 

Dette var mig saa levende <(Søndag)» igaar. Det har igjen 

i længere Tid piint mig, at jeg havde betænkt at ville lade være 

at udgive for at gjøre Skridt til at arrangere mig en Stilling. 

Der er et Ord som skyldes mig selv, hvilket jeg i den senere 

Tid uvilkaarligt hår havt i min Tanke, at Gud ikke er tjent 

med Mennesker, der klikke i det afgjørende Øieblik. Det har 

piint mig, hvad jeg etsteds har læst i Fenelon at det maa være 

frygteligt for et Menneske, ,af hvem Gud havde ventet mere, 

eller hvem Gud havde regnet paa i en yderligere Afgjørelse.” 

Derimod har det slaaet mig hvad jeg idag læste i Fenelon 2den 

Deel p. 26. (det er Claudius Oversættelse). Og især hvad jeg 

igaar læste i Tersteegen i Juleprædikenen p. 141. ,,de Vise gik 

en anden Vei.”, thi vi skulle altid være rede til at følge Guds 

Førelse. 

Det Hele nemlig med at det skulde være et højere Sving 

end jeg havde tænkt mig, er vel sandt, men saa meget tør dog 

vel heller ikke et Menneske forlange, at han strax skal for- 

staae sig selv heel i heel Gjennemsigtighed. Og er ikke succes- 

sive min Tanke blevet forandret, er jeg ikke ved Styrelsens 

Indgriben blevet Forfatter i en ganske anden Forstand end 

jeg oprindelig havde tænkt. Og oprindeligt hvad tænkte jeg 

Hypochondrie] sml. 454.509. etsteds...i Fenelon]) se den til 448 

anf. Udg. 1. Bd., S. 220 ff. iFenelon...p. 26) ,Es ist eine bewunderns- 
wirdige Schonung der Gitte Gottes, dass er uns niemals innerlich treibt, ihm 

eine Sache, die wir bis dahin geliebt und besessen haben, aufzuopfern, ohne uns 

die Einsicht davon, und dass er uns niemals die Einsicht dieser Aufopferung gibt, 

ohne uns dazu die Kraft zu geben". — Om ,, Claudius Oversættelse" se til 448. 
iTersteegen...p.141] i den til 479 anf. Udg. 
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da? Lad mig samvittighedsfuldt gaae behørigt langt tilbage i 

Tiden. Da jeg forlod hende, hvad var da min Tanke? Den 

var: jeg er en Poeniterende; et Ægteskab er her en Umulig- 

hed, det vil altid beholde en Skygge, som gjør det ulykkeligt 

og som desuden protesterer Vielsen. Paa den anden Side, og 

det tænkte jeg ogsaa, det veed Gud, selv om jeg vilde glemme 

det eller lade som havde jeg glemt det. Paa den anden Side: 

en afgjørende religieus Existents, som jeg føler Trang til, og 

som jeg qua Poeniterende maa have den mulig, hvis jeg vil 

være redelig mod Gud, lader sig heller ikke forene med et 

Ægteskab. Vil Gud bringe mine Synder over mig, saa skal jeg 

ikke være ved et Falsum i det Tilfælde, for et andet Menneskes 

Skyld at maatte bede Gud om at skaane mig, et andet Men- 

neske til hvem jeg ved et Falsum i saa Fald var blevet knyttet. 

Det vil sige mit Liv maatte enten blive en fortvivlet Nydelse 

— eller en saa ubetinget som muligt gjennemført Existents. 

Og nu skulde jeg <NBy standse og faae et Kiætterie, og 

bedrage Gud, han som saa faderligt og saa lempeligt har ført 

mig mere og mere ud i Afgjørelser, som jeg ikke vilde kunne 

have udholdt, hvis jeg strax havde forstaaet Alt. O, pfui over 

mig. Og fordi jeg har nølet saa længe, er Alt blevet sværere. 

Til 494 paalangs ad Siden: 

Senere Bemærkning 

NB Men her <er) dog aabenbart Noget forbigaaet, at jeg jo dog 

er ogsaa den Gang tæntte mig at være Forfatter uden oecono- 

miske Bekymringer, og i ethvert Fald at kunne faae hvad 

Øieblik jeg vilde et Præstekald.S 

hende] sml. 485.497.  Poeniterende]) sml. 453.541. ”oecono- 
miske Bekymringer] sml. 450.510. Præstekald]) sml. 494.497. 
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Til 495 paalangs ad Siden: 

Senere Bemærkning 

SJa, og dette er meget afgjørende, thi just deri stikker jo egentlig 

Knuden. Men der er, som saa ofte, i hvad jeg saaledes skriver, 

tillige en vis Redaktion, det vil sige, Opfattelsen har en TzAoc, 

som her at forcere mig til at handle. 

Til 494 paalangs ad Siden: 

Historisk Anmærkning. For dog at forvisse mig om, at det 

ikke er fordi jeg krymper mig ved at gjøre Skridt i modsat Ret- 

ning, var jeg <(Løverdag)>iforgaars< (efterat jeg om Fredagen ikke 

havde truffet Mynster)> hos Madvig, men traf ham ikke. Det var 

nu heldigt nok. Thi dette tør jeg dog sige til mit Forsvar, at jeg 

denne Gang, som jeg pleier, tænkte at gjøre disse Skridt men 

bestandig med den Mulighed, just saa at faae Fart til at handle i 

modsat Retning; dette er nemlig Noget som ligger i mit Væsen, 

fordi hvad der frister mig som Mulighed, naar det viser sig, at 

kunne blive Virkelighed, bliver mig noget Andett. Altsaa Madvig 

traf jeg ikke. Nu stod Mynster tilbage. Hvor unødig jeg end gaaer 

til ham, thi jeg har vel bemærket, hvor angest i Grunden han er 

for mig, især siden R. Nielsens Bog og den lille anonyme, som 

han vist har læst. For en tre Uger siden var jeg hos ham — jeg 

saae strax, hvor vi vare, vexlede blot to Ord med ham, og gaaende 

op og ned af Gulvet, aldeles mod Sædvane. Derimod repeterede 

han atter og atter: kjære Ven, kjære Ven — men indlade sig vil 

han ikke. Nødigt beqgvemmede jeg mig derfor til at gaae til ham. 

Imidlertid gik jeg i Fredags, det ansaae jeg dog, scrupuløs som 

19 Skridt i modsat Retning] sml. 495.498. Mynster] sml. 454.499. 
hos Madvig] J. N. Madvig var fra 16. Novbr. 1848 til 7. Debr. 1851 Minister 

for Kirke- og Undervisningsvæsenet. unødig) skal være: nødig. R. Niel- 

sens Bog] >: Evangelietroen og den moderne Bevidsthed. Forelæsninger over 

Jesu Liv af Lic. theol. R. Nielsen, Professor. i Philosophien. 1. Deel (Kbh. 1849. 
— Ktl. Nr. 700). — Bogen er averteret som udkommen Adrsavisen 1849, Nr. 116 

(19. Maj). — Sml.414.636. den lille anonyme] 3: Tvende ethisk-religieuse 
Smaa-Afhandlinger. Af H. H. (Kbh. 1849; averteret som udk. Adrsavisen 1849, 

Nr. 116, 19. Maj). — Sml,. 441.551, 
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jeg er, for min Pligt, ikke at spare mig, for at det ikke bag efter 

skulde falde mig ængsteligt paa. I Fredags var han til Alters. I 

Løverdags vilde jeg saa gaae til ham; men saa skulde han præ- 

dike om Søndagen, og saa veed jeg, han Ingen gjerne taler med. 

Idag < Mandag >var jeg da hos ham. Ganske rigtigt: god Dag kjære 

Ven, og kjære Ven — og derpaa sagde han: han havde ingen Tid 

at tale med mig <,jeg siger det saadan ligefrem" x. Jeg forstod 

ham. Imidlertid forstod jeg dog at tage mig i det, og takkede ham 

derfor, fordi det jo røbede Tillid til mig. Og derpaa repeterede 

han dette kjære Ven vist 6 a 7 Gange, klappede mig paa Skuldrene 

og kjertegnede mig — det vil sige, han er bange for at tale med 

mig <, thi han er bange for at komme for langt ind med mig>. Han 

sagde rigtignok: kom igjen en anden Gang; men da han vel kan 

begribe, at det ikke bliver i denne Uge, og han saa reiser paa 

Visitats, saa er det jo let at forstaae. Naa Gud skee Lov at jeg har 

gjort det, og ikke sparet mig. Men Gud skee Lov, at jeg ikke kom 

til at tale med ham. Thi om jeg end egentlig blot vilde sondere, 

om muligt lægge en Stilling til rette for mig, for saa først, at tage 

den definitive Afgjørelse: hvo veed, det kunde være blevet farligt 

for mig. Imidlertid har dog rigtignok mit foregaaende Liv lært 

mig det Modsatte. Thi just den Dag, da jeg gjorde Alvor af det 

med at ophæve Forlovelsen om Eftermiddagen, just den Dags 

Formiddag havde jeg sagt det Modsatte — og havde jeg ikke gjort 

det, havde jeg ikke havt Kraft til at gjøre det Modsatte om Efter- 

middagen. Det ligger i, at jeg er som lutter Reflexion. Imidlertid 

er det dog vistnok det bedste for mig, at det skete som det skete, 

Det der nemlig kunde hjælpe mig, var Forekommenhed med Hen- 

syn til at gaae ind paa min Idee. Skete det, saa havde jeg nok faaet 

Kraft til at lade den fare, for at handle i modsat Retning. Men viste 

der sig Modstand mod at gaae ind paa min Idee om en Embed- 

stilling, saa kunde et saadant Forhold let virke skadeligt paa mig, 

og forlokke mig til at sætte flere Kræfter ind paa det Punkt for 

at naae dets Mulighed — thi dets Virkelighed vilde altid blive 

prædike om Søndagen] Søndag d. 24. Juni 1849 (3. S. e. Trin.) prædikede 

Biskop Mynster til Højmesse Kl, 10i Slotskirken. Forlovelsen ]sm1.494.513. 
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forbeholdt en ganske sidste Overveielse. Og et mislykket Forsøg 

i hiin Retning kunde maaskee bidrage til at give mig Afsmag for, 

hvad der egentlig beskæftiger mig. 

Til 497 paalangs ad Siden: 

t Ja, det er sandt. Gud give man havde tilbudt mig en Embeds- 

stilling, saa vilde det vistnok blive mig langt lettere at forstaae, 

at jeg ikke kunde paatage mig den. Men her kommer det Selv- 

plagerske i mig igjen; naar den ikke tilbydes mig, saa frygter jeg, 

at det er for at skaane mig selv, at jeg ikke gjør de fornødne Skridt, 

Paalangs ad Siden: 

O, pfui, pfui over mig! Alt det Overordentlige har Gud i 

ubegribelig Kierlighed, Taalmod, Naade gjort mod mig og 

for mig: og saa skulde jeg i det afgjørende Øieblik svigte eller 

beskubbe Sagen. 

Og hvad har det hidtil hjulpet mig? Har jeg havt Fred? 

Nei, inderst inde i mit Inderste, hvor jeg forstod at jeg skulde, 

der lurede en Angest, at Gud dog, hvis jeg ikke vilde med det 

Gode, tilsidst skulde tvinge mig, f. E. ved at lade mig gaae fra 

Forstanden eller paa anden Maadet, indtil jeg lærte at afdøe 

fra Verden og at lystre. Eller en Angest, at jeg skulde komme til 

at gaae hele mit Liv hen med en i denne Henseende besværet 

Samvittighed, som en Qvinde, der har fordrevet sit Foster. Det 

Første (Angesten for at Gud skulde bruge Magt) er det ikke 

langtfra, at jeg næsten har saa smaat indulgeret, haabende paa, 

paa den Maade at faae Knuden løst, og Ansvaret skubbet 

af mig. Thi jeg har været saa angest for at sige for meget om 

mig selv. — Pfui, pfui! Istedetfor at gjøre hvad jeg skulde 

— og saa ogsaa hvad jeg skulde, lade Gud raade i Øvrigt for 

Alt! behøver jeg Ro og Hvile, han skaffer mig den vel. 

WEmbedsstilling]sml.497.499. "det Overordentlige]sml.458.544, 
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De ,tre ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger" blive saa at 

udgive, men naturligviis anonymt. Deri er saa Det om Mynster. 

Mere kan jeg ikke gjøre; jeg kan lade det blive sagt, men ikke 

personligt sige det. Hvor har atter her Styrelsen hjulpet mig, 

ved at holde mig dette tilbage indtil nu, at jeg ikke havde 

bundet mig selv ved tidligere og personligt at sige det. 

Dersom Positionen ikke tages nu i dette Øieblik, eller dog 

nu snarest muligt er Total-Virkningen af Forfatter-Virksom- 

heden tabt; endsige da, naar jeg nu først skulde lade nogen 

Tid gaae hen, (og hvo veed hvorlænge) søge ind paa Embeds- 

veien, og saa udgive det Øvrige lidt efter lidt og pseudonymt. 

Det Definitive er saa aldeles tabt: en Forfatter- Virksomhed, 

der forholder sig til sig selv, religieust understøttet. Det De- 

finitive er saa aldeles tabt, Samtidigheden, og det Hele gjort 

ubetydeligere — for at skaffe mig et Embede, og for at und- 

gaae personlige Vanskeligheder. 

Kort og godt; jeg forstaaer, og saa klart som muligt, at det 

er at besvige Sandheden, at beskubbe Gud, (paa en Maade 

da ogsaa at besvige Staten, hvis jeg fortier Noget, 9:, at jeg 

har Noget liggende færdigt — for at faae et Embede) om jeg nu 

ikke gjør Alvor deraf og den ene Dag hellere end den anden. 

Men det er mig, som'er det over mine Kræfter. Men naar jeg 

kan gjøre det, naar jeg har Alt færdigt, naar det er Sandhed: 

saa skal jeg. Resten bliver saa Guds Sag. Først naar jeg har 

gjort det, faaer jeg Fred. Saa har jeg en god Samvittighed, saa 

kan jeg senere modtage, hvis der skulde bydes Noget, thi jeg 

bedrager ikke ved at fortie. 

O, Gud — hvor tungt det end trykker paa mig — takke 

maa jeg Dig, at dog Øieblikket endnu er der, at det lader sig 

gjøre. Skeer det ikke med hele Forfatter- Virksomhedens 

tre ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger] se til 422. Sml. 534. det 

om Mynster] se VII B 235, S. 43-45. — Sml. 497.511. Embedsveien] 

sml. 498.510. fortie] sm1.183.510. 
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voxende Fart — har der været standset: saa har jeg sveget 

min Opgave: og saa, ja det lod sig aldrig indhente, det Usande 

var engang kommet ind, at hvad der hørte sammen som Eet, 

at det Sidste deraf er et Senere, ikke et Samtidigt. O, og Alt 

hvad Du har gjort for mig, o Gud, det var saa forringet — 

og jeg havde gjort det for at spare mig selv. 

Stundom strider et Menneske vel saaledes, at han fristes 

til usandt at udsige Mere om sig selv end sandt er, i den Tanke, 

at dette Mere, dersom han var det eller dog ansees derfor, vil 

gjøre stor Lykkei Verden. Jeg har stridt paa en anden Maade: 

at ville gjøre mig selv til Mindre end hvad der i Sandhed er 

mig forundt, fordi jeg meget godt forstaaer, at kun paa den 

Maade bliver jeg Menneskene taalelig, og kommer godt fra 

det. Det Andet kan blive, menneskeligt talt, min Ruin især i 

et saadant Land som Danmark. Jeg stod mig bedst ved at 

fortie hvad mig er forundt — men det er at bedrage Gud. Ja 

vinkede Hæder og Ære det Overordentlige: oh, ja, da var det 

Selvfornegtelse at tie; men lige det Modsatte er Tilfældet, og 

derfor er det at bedrage Gud at tie. 

Til 499 paalangs ad Siden: 

tHeri er der noget Usandt, og Noget af en Digter-Stemning. 

Da den Ulykke hændte med Strube, at han blev lidt confus, fordi 

han havde grublet for meget, faldt det mig paa, at mig vilde det 

nok blive farligt for at lade være at producereS. Derimod har jeg 

i Forhold til Udgivelsen af Bøgerne, en tidlang haabet paa, at 

Døden skulde hjælpe mig fra det. 

Ssaa jeg netop i de Dage det stod paa, arbeidede meget pedantisk 

nøjagtigt mit sædvanlige Qvantum. 

500 Ulykke... med Strube] af Folketællingsliste for 1850 1. Febr. sees 
Frederik Christian Strube, Snedkersvend 39 Aar, født paa Island (med 

Hustru og to Døttre), tilligemed S. K.s Tjener Anders Christensen Westergaard, 

31 Aar, ugift, at have boet sammen med S. K. paa 1. Sal i Huset Matr. Nr. 156 A 
paa Hjørnet af Rosenborggade og Tornebuskegade. — Sml. Brev fra S. K. til 

Overlæge S. M. Trier E. P. III, S.784. Døden) sml. 406.501, 
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Paalangs ad Siden: 

Altsaa i Guds Navn! Det der ængster mig meest er ,Syns- 

punktet for min Forfatter- Virksomhed". Det kan endnu lettelig 

holdes tilbage, det vil jo vare en god Stund inden jeg naaer dertil 

i Trykningen; men til den Tid finder jeg vel Kraft til at lade det 

gaae med. 

Denne Gang lærer jeg, hvad det vil sige, at jeg gjerne vilde 

bede, at jeg maatte være fri for at gjøre dette Skridt — 0, og derfor 

er det, at jeg en Tidlang haabede paa, at Døden skulde fritage mig. 

Og jeg lærer hvad det er at sukke: gid dog denne Ild var antændt. 

Forøvrigt ingen Reflexioner! Nu ville de blot matte og for- 

virre mig. Jeg holder saa ordknap som muligt fast ved dette: i 

Guds Navn. 

++ 
Det har slaaet mig det Sted lige i Begyndelsen af Tertullians 

Bog om Taalmodighed (oversat af Ferd. Fenger i nyt theol. Bi- 

bliothek af J. Møller. 16de Bind 1830 p. 64 o: fl.): jeg bekjender 

for Gud Herren, at jeg paa en temmelig letsindig maaskee endog 

uforskammet Maade har dristet mig til at skrive om Taalmodig- 

hed — jeg som selv staaer saa langt tilbage. 

Det erindrer mig om min Collision, hvorvidt man ikke skulde 

turde fremstille Idealet af en Christen, uagtet man selv er langt 

tilbage. Eet er nemlig en Digter- Existents, som aldeles ikke i 

Stræben forholder sig til Idealet, men blot fremstiller det; et An- 

det er, væsentligen selv at stræbe, men saa dog digterisk at frem- 

stille Idealet, hvilket man selv er langt fra at være. 

+ 
Det er som sagde Christus til Sjelen: hvor kan Du nu være 

angest for mig og blive mere angest i min Nærværelse; jeg er jo 

just Din Frelser. Tro mig jeg er det. Det er ikke en Forsikkring, 

$01Synspunktet osv.] sml. 422.508. Døden] sml. 500. '%”jeg be- 
kjender for osv.] Nyt theologisk Bibliothek udg. af Jens Møller (Ktl. Nr. 336- 

45). 16. Bd. (Kbh. 1830), S. 64. Digter-Existents] sml. 454.510. 
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herer hvadderer uendelig mere end Forsikkring, jeg lod mig kors- 

fæste for Dig; kan det ikke overbevise Dig, saa er det umuligt. 

+ 
Hedningerne havde dog meget mere Takt for sømmelig Reli- 

gieusitet i det daglige Liv end især vi Protestanter. Man tænke 

blot paa, hvorledes de ved deres Maaltider, Festligheder og næ- 

sten saaledes overalt, først mindedes Guderne. 

+ 
Skulde Goldschmidt vilde forsvare sig med, at jeg jo selv gav 

" ham Lov til at udskjelde mig, da vilde jeg svare. ,, Med den For- 

klaring er jeg aldeles tilfredsstillet", I Sandhed, at Hr. G.s Opførsel 

var drengeagtig, det vidstejeg nok; men at han i denGrad selv vilde 

vedgaae, at han i Forhold til mig kun var en Dreng eller rettere 

en Pog: det havde jeg ikke ventet. Jeg gav ham selv Lov! Ganske 

rigtigt! Et Barn vover naturligviis ikke at slaae Faderen. Men 

naar Faderen selv en Dag for Spøg siger til. Barnet: Du maa 

gjerne slaae mig, saa slaaer Barnet Faderen — hvor urimeligt og 

inconsequent, om Faderen vilde straffe Barnet eller vredes paa 

det, han gav det jo selv Lov. Saaledes, ikke med Hr. G., nei saa- 

ledes med den lille G. Jeg gav ham selv Lov, det er, han betragtede 

sig selv i Forhold til mig som en Dreng, en Pog; thi en Mand 

handler altid paa eget Ansvar, en Mand kan man ikke saaledes 

give Lov, allermindst som in casu, hvor jeg altsaa skulde overtage 

Ansvaret for alle de Drengestreger, han for det hele Publikum, 

vilde tillade sig mod mig, saa jeg paa een Gang var Gjenstanden 

for Angrebet og Ansvaret. Altsaa jeg gav ham Lov — og saa ud- 

skjeldte han mig. Godt! Ikke eet Ord mere derom! Saaledes for- 

staaet: ja, jeg tilgiver Dig ganske min lille Dreng, E. M. G. — 

Dette er den frygtelige Redacteur af Corsaren. 

508Sml. 475.653. Goldschmidt] sml. 475.653. 
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Forøvrigt er det vistnok sandt i ham, som han siger det, <at> 

han selv har forstaaet hele Sagen saaledes. Skulde han maaskee 

ogsaa i denne Henseende være Repræsentant for hele sit Publi- 

kum, skulde det heller ikke være faldet en Eneste af dem ind, at 

det lod sig gjøre at insultere mig — men da jeg jo selv gav dem 

Lov dertil! Godt, saaledes forstaaet: nu ja, jeg tilgiver Eder Alle, 

lille Børn. + 

++ 
Det tiltalte mig strax da jeg skrev det saaledes; og det tiltaler 

mig endnu som et Motto til ,Fuldendelsens Skrifter", et Motto 

der da skulde staae paa selve Titelbladet, disse Ord af ,tre gude- 

lige Taler 1849": ,,om det for Lilien, naar Øieblikket er der til at 

springe ud, seer ret saa uheldigt ud som muligt — den lydige 

Lilie forstaaer eenfoldigt kun Eet: at nu er Øieblikket der.” 

E 
Ja, i Sandhed det forstaaer jeg ypperligt: at ville bygge sin 

Salighed paa nogen som helst Gjerning, at vove at komme frem 

for Gud med Sligt — det er den afskyeligste Synd, thi det er at 

foragte Christi Forsoning. 

Christi Forsoning ér Alt, ubetinget forsaavidt er det i Grunden 

det Samme, hvad et Menneske gjør. Men nu gjælder det dog, at 

denne Forsoningens Uendelighed ikke enten gjør Mennesket alde- 

les dvask, eller dog qvæler det Barnlige, der barnligt og eenfoldigt 

vil gjøre hvad man kan saa godt som muligt, altid med Guds Til- 

ladelse vel at mærke, ikke paa egen Haand, altid takkende, og altid 

betragtende det som et Intet, naar Talen er om Forsoningens Uen- 

delige. 4 

86 Fuldendelsens Skrifter]sml.116.519. tre gudeligeTaler] sm. 
469.549. om det for...er Øieblikket der] Lilien paa Marken og Fug- 

len under Himlen. Tre gudelige Taler af S. Kierkegaard (Kbh. 1849. — Se til 

79), S. 32f. (S.V. XI, S. 30). %"Forsoning] sml. 462.509. 
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Paalangs ad Siden: 

Nei, det lader sig ikke gjøre! 

Jeg kan det ikke, det er mig for høit! ,,Synspunctet”" kan 

dog ikke udgives — og saa er det jo det Ligegyldige eller 

mindre vigtige, naar de andre Afhandlinger udgives, der jo 

dog engang existere. 

Der er ogsaa Noget, som bestandigt ængster mig, at der er 

noget usandt deri, paa samme Tid som jeg har ganske anden 

Bekymring, saa at vælte mig i saadanne Afgjørelser. 

Paalangs ad Siden: 

Ogsaa dette er usandt og var Stemning. 

Men jeg har gaaet for længe hen og viklet migind i Reflexion. 

Med den Art Dumdristighed som jeg tidligere har handlet, dog 

ogsaa maaskee for meget i Tillid til hvad min egen Klogskab 

kunde beregne, kan jeg nu ikke, deels fordi det har været saa 

forviklet i Reflexion og deels fordi jeg har een Tyngde mere 

end sædvanligt. 

Troende kan jeg derimod gjøre for det Første Noget, og 

maaskee kommer der saa Kraft til mere. 

Ja sandeligen denne Gang behøver jeg Gud, som jeg aldrig 

har fornummet det. Den min Dristigheds Tilfredsstillelse som 

jeg før har fornummet ved at vove (hvilket maaskee endda 

ikke var saa priselig, i ethvert Fald var ungdommelig) er veget 

for Pligtfølelse. Jeg vilde dog vistnok denne Gang helst være 

fri, jeg vilde gjerne gjøre den ydmyge Tilstaaelse, at jeg ikke 

kan, at Gud har løbet mig træt, og ladet mig forløfte mig paa 

en Opgave, til min Ydmygelse. Men hvor gavnlig end denne 

Ydmygelse kan være mig, deraf følger ikke, at jeg ikke skal 

handle, thi denne Ydmygheds Følelse kunde ogsaa være et 

Paafund for at blive fri. 

508Se til 421. Synspunctet] sml. 501.510. Se til 421. 
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Nu vil Gud nok hjælpe mig. 

Sygdommen til Døden er nu afleveret til Bogtrykkeriet. 

Og som jeg aldrig har fornummet det, saa har jeg i den 

senere Tid fornummet, den Trøst, at Christus er en Frelser. 

Fortvivlet i Tungsind men stille og om jeg saa tør sige gud- 

frygtig har jeg altid været. Det vil sige, jeg har aldrig vovet at 

haabe at blive det qvit, men jeg har stille sukket under det, 

væsentligen trøstet ved, at Gud alligevel er Kjerlighed, og ved 

Evighedens Haab. Nu er det gaaet op for mig, at derfor er jo 

Christus en Frelser, fordi han vil frelse En ud af Elendig- 

heden. 

Dog har dette mit Haab intet Forhold til, om jeg nu handler 

ved at udgive Skrifterne eller ikke, som var det paa nogen 

Maade noget Fortjenstligt af mig. O, nei. Det er jo dog ogsaa 

i Sandhed omvendt, at hvis det lader sig gjøre og jeg formaaer 

at holde det ud, saa er jeg Den, der maa takke Gud, at han 

forunder mig Dette. 

Den hele Sag er saa eenfoldig som mulig. Jeg anseer det 

for min Pligt at handle, for min Pligt at sørge for, at Gud kan 

komme til at faae fat i mig — og saa sørger han nok for Resten. 

O, Klogskab er en farlig Ven; det seer saa bestikkende ud, 

at lade være at handle, at spare sig — saa er man jo sikker. 

Ak, og langt om længe, naar det er bag efter, saa opdager man 

maaskee, at dette just var i højere Forstand uklogt. 

Paalangs ad Siden: 

Det Andet er maaskee dumdristigere, maaskee dristigere, 

maaskee et større Vovestykke; men derfor er det ikke san- 

dere i mig — og at være sand er dog det Første. 

Sygdommen ... til Bøgtrykkeriet] Sygdommen til Døden. En chri- 

stelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse. Af Anti- Climacus. 

Udg. af S. Kierkegaard (Kbh. 1849), er averteret som udk. Adrsavisen 1849, Nr. 

176 (30. Juli). — Sml. 422.510. Christus... Frelser] sml. 507.510. 

Tungsind] sml. 494.510. Se til 421. 
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Betragter jeg mit eget <personlige> Liv, er jeg da saaledes 

en Christen, eller er denne min personlige Existents ikke en 

reen Digter-Existents, endog med Tilsætning af noget Dæmo- 

nisk. Meningen skulde da være at vove efter en saa uhyre 

Maalestok, for derved at gjøre mig selv saa ulykkelig, at jeg 

nu fik Situation til ret at blive Christen. Men har jeg derfor 

Lov til at gjøre det dramatisk, saa et heelt Lands Christen- 

hed kommer til at spille med. Er der ikke noget Fortvivlet i 

dette Hele, saaledes som ved et Forræderie at sætte Ild paa, 

for saa selv at kaste sig i Guds Årme — maaskee, thi maa- 

skee viste det sig, at jeg ikke blev Christen. 

Alt det om min Forfatter- Person lader sig nu slet ikke 

bruge, thi det er aabenbart, at jeg blot fordybes derved i det 

Interessante, istedetfor at komme ud deraf, og saaledes vil 

det ogsaa virke paa Samtiden. Den eenfoldige Overgang er 

ganske simpelt: at tie, og saa see at faae en Embedsstilling. 

At jeg nu vilde høre op at være Forfatter er ganske vist; 

men jeg vilde dog have det med af det Interessante: selv at 

have sat Punctum og officielt i Characteer. Det eenfoldige er, 

ganske stiltiende at gaae over i det Nye, og det er en yderst 

farlig Sag med denne højtidelige Villen-Sætte Punctum; det 

simple er at der factisk bliver Punctum. 

Jeg maa beklage og anklage mig selv for, at der virkelig i 

adskilligt af det Foregaaende som er optegnet i denne Journal 

findes Forsøg paa at exaltere mig selv ||+||, hvilket Gud vilde 

tilgive mig. 

Jeg er hidtil en Digter, ubetinget ikke mere, og det er en 

fortvivlet Kamp for at ville gaae ud over min Grændse. 

Skriftet ,Indøvelse i Christendom" har for mig personligt 

Digter-Existents] sml. 502.513. det om min Forfatter-Person] 

2: »Synspunktet", ,een Note" (= ,,Regnskabet"), ,tre Noter" og ,,den bevæbnede 
Neutralitet”, — Sml. 422.546. at tie] sml. 499.680.  Embedsstilling] 

sml. 499.512. Indøvelse i Christendom])] sml. 450.520. 
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stor Betydning — følger deraf, at jeg strax skal bekjendtgjøre 

det, maaskee er jeg een af de Faae, der behøve saa stærke 

Midler — og jeg, jeg skulde saa, istedetfor at have Gavn deraf 

og begynde selv ret for Alvor at blive en Christen, jeg skulde 

først bekjendtgjøre det. Phantasterie. 

Skriftet og Skrifterne ere jo engang til, den Tid kan maa- 

skee komme da det egner sig, og jeg har Kræfter til at gjøre 

det, og det er Sandhed i mig. 

Sandt i mange Maader, at den hele Productivitet er min 

Opdragelse — godt, betyder saa det, at jeg nu istedetfor at 

gjøre Alvor af at blive sand Christen, bliver et Phænomen i 

Verden. 

Altsaa Nu udgaaer ,Sygdommen til Døden" men pseudo- 

nymt med mig som Udgiver. Det hedder, til Opbyggelse" det 

er mere end min Kategorie, Digter Kategorien: opbyggelig. 

Som den Flod Guadalquibir (dette er tidligere faldet mig 

paa, og staaer etsteds i Journalen) etsteds styrter sig under 

Jorden: saaledes er der en Strækning: det opbyggelige, der 

har mit Navn. Der er Noget, som er lavere (det Æsthetiske) 

det er pseudonymt, og noget som er høiere, det er ogsaa 

pseudonymt, fordi min Personlighed ikke svarer dertil. 

Pseudonymen hedder: Johannes Anticlimacus i Modsæt- 

ning til Climacus der sagde sig ikke at være Christen, Anti- 

climacus er den modsatte Yderlighed: at være en Christen i 

overordentlig Grad — blot jeg selv driver det til at være gan- 

ske eenfoldigt en Christen. 

Paa samme Maade kan ,Indøvelse i Christendom" udgives, 

men det haster ikke. 

Men Intet af det om min Forfatter- Person, det er den 

Usandhed i levende Live at ville anticipere, hvilket blot er 

at convertere sig ind i det Interessante. 

Sygdommen til Døden] sml.509.520. Guadalquibir] sml.422.546. 
Anticlimacus] sml.121.517. 
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Overhovedet er det i ganske andre Retninger jeg nu skal 

vove. Jeg skal vove at troe, at jeg ved Christus kan frelses 

fra det Tungsinds Vold, hvori jeg har levet; og jeg skal vove 

at forsøge at være mere oeconomisk. 

Til 510 paalangs ad Siden: 

If || Anm. Jeg var egentlig blevet lidt stødt paa Mynster, 

og dette Stød var strax nok for at vippe mig ud i hvad jeg 

tidligere har været saa nær ved. | 

Til 511 paalangs ad Siden: 

INB 
Her er da en selvplagerisk Overdrivelse; thi det der virkede 

paa mig var da saa langt som muligt fra at være noget Personligt 

med Mynster, men den Omstændighed, at det at jeg gik feil baade 

af Madvig og Mynster blev af mig forstaaet som vilde Styrelsen 

betyde mig, at den Vei var forkeert, og at jeg havde at handle i 

modsat Retning. || 

Den Afvei ligger dog kun altfor nær, at ville reformere, 

opvække hele Verden — istedetfor sig selv, og er ret en Af- 

vei for urolige Hoveder med megen Phantasie. 

Det har jeg ogsaa havt en Tilbøilighed til næsten dæmonisk 

at ville tvinge mig selv til at være stærkere end jeg er. Som 

der af sanguinske Mennesker fordres, at de skulle hade sig 

selv, saa fordres det maaskee just af mig, at jeg skal elske mig 

selv, og forsage, hvad der jo tungsindigt dog kan være <næ- 

sten> en Lyst, det tungsindige Had til mig selv. 

ved Christus...frelses] sml. 509.519. Tungsind] sml. 509.513. 

oeconomisk] sml. 495. "Se til 421. Mynster] sml. 499.512. %?Se 
til 421. Mynster] sml. 511.532. handle i modsat Retning] sml. 

510.653. reformere] sm1.154.537, tungsindigt)] sml. 510.519, 
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Denne Feil har jeg ogsaa, at jeg bestandigt digtende led- 

sager mig selv, og nu fordrer næsten fortvivlet af mig selv, at 

jeg skal handle saaledes som det vilde være i Charakteren. 

Just Ydmygelse paa det Punct behøver jeg derfor. Jeg blev 

ydmyget i sin Tid ved Forlovelsen, da jeg maatte hæve den, 

hvilket oprørte min Stolthed. 

H+ 
Stundom kunde jeg næsten blive angest og bange, naar jeg 

tænker paa, at det befales i Loven, dette der synes mig i saadanne 

Øieblikke som en altfor frygtelig Dumdristighed: at man skal 

elske Gud. Det synes mig i saadanne Øieblikke, hvorledes kan 

et Menneske det, Maximum er jo snarere, om et Menneske kan 

fastholde den salige Tanke, at Gud elsker ham. Hvilken uhyre 

Dristighed af et Menneske i Forhold til Gud at vove at sige om 

nogen eneste Gjerning af sit Liv, end sige om noget Afsnit af sit 

Liv, eller om hele Livet: det har jeg gjort for Guds Skyld. Selv 

naar jeg offrer meest for en god Sag, stoler jeg jo dog paa, at Gud 

vil styrke mig til at bære det, saa har jeg jo dog ikke gjort det for 

Guds Skyld, men i det Højeste i Tillid til Gud, med ham i Bag- 

haanden. 4 

+ 
Hvor dødt, udvortes, formelt Alt i det Christelige er blevet, seer 

man ogsaa kun tilfældigviis, naar man slaaer saadan en Bog op 

som f. E. Rothes om Kirkeaaret, uden at jeg dog derfor vil dadle 

ham. Her hedder det, i Advent er Evangelierne tagne af For- 

tællingen om Johannes den Døber; thi kun ved sand Bod bereder 

man sig værdig til den store Højtid. Og saaledes overalt. Man 

digtende] sml. 510.525. Forlovelsen] sml. 497.569. "i Loven] 
5. Mos. 6,5. 85Her hedder det] se Wilh. Rothe, Det danske Kirkeaar og 
dets Pericoper, en Haandbog for Prædikanter og Kirkegjængere (2. forbedrede 

Udg. Kbh, 1843. — Ktl. Nr. 747), S. 90 fø, 
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læser Sligt, som man vilde læse en Dandsemesters Forskrifter 

om hvorledes en Dands dandses: derpaa figurerer et Par ud og 

og saa Kjedeo: siv: o:s:ivi, 

Man er bodfærdig 4de Søndag i Advent, juleglad første Juledag, 

og hvorledes er man paa , Fleske-Søndag eller fede Tirsdag" som 

disse Dage i ældre Tid heed? 

+ 

+ 
Der strides: om Gud vil Alles Frelse, eller blot Nogles — man 

næsten glemmer det langt vigtigere Thema: Du o Gud vil min 

Frelse, at jeg da ogsaa selv maatte ville den. 

+ 
[I Marginen: Om Anti-Climacus.] 

Med Joh. Climacus har Anti-Climacus Adskilligt tilfælles; men 

Forskjellen er, at som Joh. Climacus sætter sig selv saa lavt, at 

han endog siger sig selv ikke at være en Christen, saaledes synes 

man at kunne mærke paa Anti- Climacus, at han mener sig selv 

at være en Christen i overordentlig Grad, [i Marginen : efr. p. 260. 

efr. p. 267.] stundom ogsaa, at Christendommen egentlig kun er 

for Dæmoner, dette Ord dog ikke taget i Retning af Intellectualitet. 

Dette bliver hans personlige Skyld, at forvexle sig selv med 

Idealiteten (dette er det Dæmoniske i ham) men hans Fremstilling 

af Idealiteten kan være ganske sand, og den bøier jeg mig for. 

Jeg bestemte mig højere end Joh. Climacus, lavere end Anti- 

Climacus. + 

+ 
Idealitetens Fordringer tabe i Sandhed, fremstillede i den saa 

let svigefulde Søndags- Høitidelighed, og Søndags- Fjernhed fra 

det Daglige. + 

Fleske-Søndag ellerfedeTirsdag] se Rothe, anf.Skr.S.119, "Anti- 
Climacus] sml, 510.530. p. 260] 2; 530. p. 267] »: 536, 
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Paalangs ad Siden: 

Den hele Tanke, som jeg jo dog ogsaa allerede langt tilbage 

ganske havde opgivet, at udgive det Hele i eet Bind, med Det 

om mit Forfatterskab: havde dog været en fortvivlet Idee, 

ogsaa noget Dæmonisk. 

Der er egentlig skeet noget Andet. Den hele Lidelse med 

Reflexions-Arbeidet i den senere Tid, er egentlig blevet min 

egen Opvækkelse. 

Først nu kan jeg sige, at Christus er kommet saaledes til at 

vise sig for mig, at der ved en Frelser forstaaes En, som hjæl- 

per En ud af sin Elendighed, ikke blot En, som hjælper En 

at bære den. 

Men Sagen er; mig selv, i almindelig menneskelig Forstand, 

har jeg jo aldrig kunnet disponere over paa Grund af det 

ulykkelige Tungsind, der jo har været paa eet Punkt en Slags 

partiel Afsindighed. 

For mig har saaledes det været den eneste Mulighed, at 

operere reent som Aand, heri ligger det, at jeg blot kunde 

være Forfatter. 

Saa vilde jeg tilsidst (Consequentsen af det at virke paa 

den Maade) sætte Alt ind — og saa selv ganske have trukket 

mig tilbage, atter fordi-jeg umenneskeligt kun har kunnet virke 

som Aand, det er, i tredie Person. 

I al den Qval i mit Indre, og saa med den Overlegenhed 

jeg har haft, og saa med den Behandling, jeg har lidt, har jeg 

været bragt paa det Point næsten som var jeg selv en Styrelse, 

at arrangere en Opvækkelse. 

Det var baade det Eneste der tilfredsstillede mig, og det 

Eneste, der var min Trøst, at jeg kunde gjøre og fik Lov til 

at gjøre dette for Sandheden. 

58195e til 421. det Hele i eet Bind] sml. 506.567. en Frelser) sml. 
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Nu har Styrelsen taget mig med, og just fordret den Selv- 

fornegtelse af mig, at jeg skulde lade dette Dumdristige men 

ogsaa Dæmoniske fare. 

Vil Gud saa sætte mig istand til at kunne virke mere men- 

neskeligt, saa jeg ikke altid behøver at gjøre mig selv til 3die 

Person, saa jeg personligt kan gribe ind i Forholdene: nu saa 

er jeg hjulpen. 

es 
[I Marginen: Om Sygdommen til Døden.] 

Skriftet kaldes ,, til Opbyggelse”, i Forordet tales der om at det 

er opbyggeligt. Egentlig burde det vel hedde: til Opvækkelse. [I 

Marginen: cfr. p. 259 i denne Journal] I Grunden er det nemlig 

dets Charakteer, og dette det Fremskridt der gjøres i Productivi- 

teten. Væsentligen er det ogsaa til Opvækkelse, men det behøver 

endnu ikke at siges. Det kommer først afgjørende med det næste: 

Indøvelse i Christendom. 

ds 
Ogsaa saaledes seer man, hvor betænkeligt det er, at opdrage 

et Barn i Christendom, det vil sige, virkelig opdrage det; thi i 

den Forstand som det gjøres af disse Millioner Christne, er det 

da det Ligegyldigste af Alt. 

Tag et saadant Barn. Lad det nu, som jo vel kan hænde ethvert 

Barn, støde paa een eller anden Vanskelighed i sig selv, et Punkt, 

hvori det lider. Hvad er saa naturligere for et Barn end deels at 

haabe paa, at dette dog vel nok kan afhjælpes, at der vel gives 

Midler derimod, og deels at henvende sig til, fortroe sig til en 

Anden eller Andre desangaaende. 

Men ikke saaledes med dette Barn. Ham er det jo lært, at Gud 

er den eneste Hjælp — hvilket aabenbart er meget for nøit for 

et Barn; paa den anden Side, ham er det lært, at Paulus havde 

en Pæl i Kjødet, at alle Fromme maa lide saa overordentlig. Ergo 

8%0Sygødommen til Døden] sml. 510.525. p.259]52:529. Indøvelse 
Christendom] sml. 510.525. %"lider)] sml. 519.641. 
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han sætter sig fast i det, og kommer derved primitivt i et reent 

forkeert Forhold til sig selv qua Menneske, idet han meget for 

tidlig er kommet til at bruge det meest Afgjørende. 

4 
Det hele offentlige Liv <i Staten> deler sig i to Partier. Det 

ene Partie river Embeder, Magt og Indflydelse til sig, men under 

det højtidelige Skin: at gavne, at det er Livets Alvor. Saa opkom 

der et nyt Partie (Opposition) den udfandt en ny Rolle: det at 

være Martyr, at bringe Offere o: s: v: — hvilket den ogsaa gjør 

med den punktligste Nøiagtighed svarende til hvor stort Sub- 

scribent-Antallet er. ++ 

++ 
Hvor svigefuldt det Hele er med Veltalenhed i Forhold til 

Christendommen, seer man et Exempel paa hos selv den ellers 

ædle Fenelon (Værker oversat af Claudius 2det B. 208. Opsatsen: 

in der Fast- Buss- und Bet-Zeit sammenholdt med den: am aller- 

heiligen-Tage). I den første raabes der Vee over dem som ikke 

drive det tili Forhold til Gud at være som et Barn i Moderens Arme. 

I den anden tales om de Hellige,: hvorledes de bestandigt i Haand- 

gemenge med dem selv, aldrig vare et Øieblik sikker. 

Overhovedet er det den ulyksaligste Idee af Verden, med at 

»Veltalenhed" er bleven Mediet for Forkyndelse af Christendom. 

Spydighed, Ironie, Humor ligger da langt nærmere i Forhold til 

det Existentielle i Christendommen. 

ges 

Værker... Claudius] se til 448. den: am allerheiligen-Tage] 
anf. Bd., S. 215 ff., særl. S. 216. 
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+ 
Ordsprog 28,1: De Ugudelige flye, og der er Ingen, som for- 

" følger dem. 

5te Mosebog 28,65.66. Du skal ingen Rolighed have, Din Fod- 

saal skal ingen Hvile have; Herren skal give Dig et bævende 

Hjerte; Dine Øine skulle fortæres, Din Sjel bedrøves.... og Du 

skal ræddes Nat og Dag, og ikke være sikker paa Dit Liv. 

+ 
[I Marginen: Om en Efterskrift til Sygdommen til Døden.] 

Først havde jeg tænkt mig en Efterskrift af Udgiveren. Men 

deels er jeg jo selv taget saaledes med i Bogen, at det er til at see 

f. E. det om den religieuse Digter; deels frygter jeg derved at 

komme i Modsigelse med hvad der polemiseres mod i et andet 

Skrift (i eet af dem, der danne ,Indøvelse i Christendom") om 

det at anstille Betragtninger istedetfor at prædike. 

[/ Marginen: Ganske passer en saadan Efterskrift heller ikke 

til Tonearten i Bogen, og am Ende vilde vel en saadan Ydmyghed 

næsten forbittre mere.] 

Forresten findes Udkastene til denne Efterskrift i min Pult. 

H+ 

+ 
Det er en meget god Kategorie af Luther i Prædiken over 

" Epistelen paa iste Juledag (Hebr. Brevet) at ,,Christus er hans 

Herligheds Glands og hans Væsens udtrykte Billede", 

» Disse Ord forstaaes bedre med Hjertet, end de udtrykkes med 

Pen eller Tunge." Og nu kommer det: 

»De ere i sig selv klarere end al Forklaring, og jo mere man 

forklarer dem, desto mørkere vorde de." Det er, de skal ikke 

begribes. 

83Sygdommen til Døden] sml.520.528. det om... Digter]S.V. XI, 
S.189f. —Sml.513.529. hvad der polemiseres mod osv.]S.V.XII,S.213 fø. 

Indøvelse i Christendom] sml.520.546. Luther i Prædiken over 
osv.] En christelig Postille (se til VII A192). 2. Deel, S. 59. — Smil. 489.545. 
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Slutningen af samme Prædiken. 

» Vel siger derfor Lucas 24,32: Christus oplod Disciplenes For- 

stand, at de forstode Skrifterne. Ei oplod han Skrifterne, men 

Disciplenes Forstand; thi Skriften er aaben, men vore Øine staae 

paa halv". 

SE 
Prædikeren 3,27: Den, som gjerne begiver sig i Fare, omkom- 

mer i Fare. 4 

H- 
[I Marginen: <En> Anmærkning til et Sted i Skriftet ,,Syg- 

dommen til Døden", hvilken ikke blev trykt.] ; 
Det var en Anmærkning til det Sted: at det at forsvare Chri- 

stendommen i Christenheden er en Judas No 2. 

Anm. Forholdet er forøvrigt, naar man seer nøiere til, mere 

vanvittigt, end det ved første Øiekast synes. Scenen er i Christen- 

heden, hvor jo Alle ere Christne. Der , forsvarer" man Christen- 

dommen — lige over for hvem? Ja, naturligviis lige over for — 

Christne; thi det er jo i Christenheden, hvor Alle ere Christne. 

Men hvor i al Verden falder man saa paa at, forsvare" Christen- 

dommen, naar De, lige over for hvem det skal gjøres, ere — 

Christne? ,Ja, men de ere ikke rigtige Christne" — og'i den 

Grad ikke rigtige Christne, at man endog maa ,forsvare" Chri- 

stendommen lige over for dem. Hvilken Satire over hvad der ved 

Ordenes Sammensætning allerede er satirisk nok: ,den christne 

— Verden"! Vi ere Alle Christne, vi leve i ,,den christne Verden", 

hvor Alle ere Christne, hvor Christendommen , forsvares" lige 

over for — ,Christne", lige over for ,,Christne", som dog ikke ere 

rigtige Christne! Det manglede blot (og hvo veed, maaskee kom- 

Slutningen af... Prædiken] anf. St.,S.63f. %"Prædikeren 3,27] 
det anf. findes Sirach 3,25; men sml. Fenelon, den til 448 anf. Udg., 2. Bd. S. 226, 

hvor Fejlen findes.  %”?Sml. 613. Sygdommen til Døden] sml. 525.529. 
det Sted] S. V. XI, S. 198. 
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mer det ved Hjælp af den stigende Oplysning engang saa vidt!) 

at De, der forsvare Christendommen, og formeentligen ere gan- 

ske sikkre paa at være Christne, heller ikke ere saadan ganske 

rigtige Christne. 

+: 
[/ Marginen: Titlen paa Skriftet: Sygdommen til Døden.] 

Det kom til at hedde: 

til Opbyggelse og Opvækkelse. 

Dette til Opvækkelse er egentlig det Mere, der er kommet til 

ved 48, men tillige det Mere, der er saaledes højere end min 

Personlighed at jeg bruger en Pseudonym dertil. [] Marginen: 

efr. p. 253 i denne Journal.] 

Jeg bruger blot Digter-Prædikatet: ,opbyggelig",ikke engang 

»til Opbyggelse.” 

+ 
[I Marginen: Et Sted i Fortalen til Skriftet: Sygdommen til 

Døden.] 

Til den Udgang: men at Indklædningen er den den er havde 

jeg tænkt at tilføje: 

fraseet, at det jo tillige ligger i at jeg er Den jeg er. 

Men dette vilde være, at gaae altfor vidt i at gjøre en digtet 

Figur til Virkelighed. En digtet Figur. har nemlig ingen anden 

Mulighed end den han er; han kan ikke sige, at han ogsaa kunde 

tale paa en anden Maade og dog være den samme, han har ingen 

Identitet, der omfatter flere Muligheder. 

At han derimod siger: det er idetmindste vel betænkt — det 

er rigtigt, thi det kan det godt være, uagtet det er hans eneste 

Form. At han siger: det er psychologisk rigtigt er et Dobbeltslag, 

thi det er ogsaa psychologisk rigtig i Forholdet til Anti-Climacus. 

89Sygdommen til Døden] sml. 528.530.  p.253] ad: 520. Digter- 
Prædikatet] sml. 525.530. "Sygdommen til Døden] sml. 529.533. 
den Udgang] S.V.XI,S.118. digtet] sml. 529.531. 
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Climacus er lavere, negter sig selv at være Christen. Anti- 

Climacus er højere, en Christen i overordentlig Grad. [/ Margi- 

nen: cfr. p. 249] I Climacus drukner Alt i Humor, derfor tilbage- 

kalder han selv sin Bog. Anti-Climacus er thetisk. 

+ 

[/ Marginen: Pseudonymernes Betydning.] 

Pseudonymernes Betydning. 

Al Sandheds Meddelelse er blevet abstrakt: Publikum 

blevet Instantsen; Bladene kalde sig Redaktionen; Profes- 

soren kalder sig Speculationen; Præsten er Betragtning: intet 

intet Menneske vover at sige , jeg". 

Men da nu al Sandheds Meddelelses første Betingelse ube- 

tinget er Personlighed, da ,,Sandhed" umulig kan være tjent 

med Bugtalerie: saa gjaldt det om at bringe Personligheden 

op igjen. 

Under de Forhold saa strax at begynde med sit eget Jeg, 

da Verden var saa forvænt med aldrig at høre et Jeg, det var 

umuligt. Saa blev det min Opgave at digte Forfatter-Person- 

ligheder og lade dem træde ind midt i Livets Virkelighed, for 

dog at vænne Menneskene lidt til at føre denne Tale i første 

Person. 

Min Gjerning er saaledes dog vistnok kun en Forløbers, 

indtil han kommer der i strengeste Forstand siger: jeg. 

Men Omsvinget fra denne umenneskelige Abstracthed til 

Personligheden: det er min Opgave. 

+ 

dt 
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Jeg mener at have forstaaet denne Mand — nu en Lovtale over 

hans Klogskab, hans Talenter, hans hele Styren o: s: v:; det Ene- 

ste jeg ikke har kunnet begribe det er, hvorfor den Mand græder, 

naar han prædiker om, hvorledes Sandheden forfølges — det 

maatte han jo snarere lee af, eller benegte, og sige det er en Fa- 

bel, beraabende sig paa sit eget Liv; herunder et overstreget Dob- 

beltkors <som sagt, det Eneste jeg ikke kan forstaae, er, hvorfor 

han græder naar han prædiker om de Herlige, som lede for Sand- 

hed, hver Gang jeg tænker derpaa 3: paa at han græder, kommer 

jeg altid til at lee.>[/ Marginen: Mig synes, han maatte sige: ,,det 

er dog i Grunden ret heldigt for mig med den Lære om, hvor- 

ledes Sandheden har maattet lide i Verden, den har hjulpet mig 

til store Indkomster, høi Rang og Anseelse, til det maaskee ny- 

delsesrigeste Liv, som er førti Danmark": men saa er der jo ikke 

Noget at græde over.] 

+- 
[I Marginen: Angrebet paa ,,Christenheden" i Sygdommen til 

Døden.] 

Angrebet paa Christenheden (i Sygdommen til Døden) er gan- 

ske rigtigt. Det retter sig egentlig mod dette Begreb Christenhed, 

som Bogen selv forklarer det, disse Millioner Millioner, lige saa 

mange Christne som Mennesker. 

For det Første er nu dette Begreb et aldeles uchristeligt Be- 

greb. Forsaavidt bærer da de enkelte Christne mere eller mindre 

et Ansvar for, at de slet intet Forsøg have gjort paa, at forhindre 

denne uchristelige Forvexling af det at være Christen og det at 

være Menneske. Saaledes f. E., at man har , forsvaret" Christen- 

dommen lige over for ,,Christne", istedetfor dog først og fremmest 

at formene Saadanne at kalde sig Christne. 

Dernæst naar man skal tale om det Hele, Christenheden, saa 

kan der jo ikke tages Hensyn til, om der findes enkelte Kredse 

af sandere Christne; det er for Intet at regne mod det Uhyre, 

prædiker om de Herlige osv.] sml. IXA 46.83. Sygdommen til 
Døden] sml. 530.546. Angrebet osv.] S.V. XI, S. 212 ff. 
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der frækt vover at kalde sig Christenheden, eller den ,,christne 

— Verden.” 

Det er til at fortvivle over dette ugudelige Spilfægterie, som 

har aabnet den videste Tumleplads for Præste- Præk, dette med 

Christenheden. Vi ere i Christenheden, Landet er christent, vi ere 

alle Christne. Saa hedder det. Og naar man saa hører Præsten, 

saa hører man ham een Søndag fortælle, at nu begynde der 

flere og flere at blive Christne — i Christenheden, hvor Alle ere 

Christne. En anden Søndag, at nu begynde der flere og flere at 

falde fra — i Christenheden, hvor Alle ere Christne. 

»Christenheden" er et langt farligere Begreb end , Publikum". 

Det er en Theater- Decoration som hovedsagligen gjør Alt hvad 

der siges der indenfor til Vrøvl, selv om det Sagte ellers er godt 

sagt. 

O, men jeg er kun et stakkels enkelt Menneske; de Andre ere 

saa sandseligt stærke; og hvad de Andre sige er saa populairt — 

Enhver vil saa gjerne høre det, det taler slet ikke om at give Af- 

kald paa Noget, eller offre Noget, og gjør Gud til idel Mildhed 

næsten til vammelsød Mildhed. 

+E 

4E 
[I Marginen: Om F: F:] 

Det kan F: F: med Sandhed sige (og altsaa jeg med) at denne 

Bog er nærmest skrevet med Hensyn til Mag: Adler. 

HE 
[I Marginen: Lovtalen af F: F: over Biskop Mynster.] 

Denne Lovtale er holdt indenfor den Forudsætning, at ,,Stats- 

kirke" ,den bestaaende Christenhed" ere Begreber, som have 

884 EF: F;] paatænkt Forfatter Pseudonym for de tre ethisk-religiøse Af hand- 
linger (se til 422). Sml. 499.535. %%%Sml, 534.544. Lovtalen...over Bi- 
skop Mynster] se til 499. Sml. 532.541, 
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Gyldighed. At man fra et christeligt Standpunkt maa negte dette, 

er jo noget ganske Andet. Men antages disse Begreber at have 

Realitet (og det skylder man at antage i en Opfattelse af Biskop 

Mynster, da det jo dog er billigt at opfatte en Mand efter hans 

egen Idee og Tanke) saa er han stor og at beundre. Paa den an- 

den Side, Biskop Mynster kan man kun angribe, naar man an- 

griber hine to Begreber ere 

+ 
[7 Marginen: Om Anti-Climacus.]| 

Har jeg fremstillet En saa lavt, at han endog negtede sig selv 

at være Christen [I] Marginen: cfr. p. 249.], saa bør ogsaa Mod- 

sætningen stilles. Og sandeligen Christenheden behøver høijiligen 

at høre en saadan Dommers Røst — kun vil jeg ikke udgive mig 

selv for Dommeren, hvorfor han jo ogsaa dømmer mig, hvilket da 

er simpelt nok og i sin Orden, thi En maatte slet forstaae sig paa 

Idealiteten, der ikke kan fremstille denne saa høi, at han selv 

dømmes med. 

Det der i vor Tid skal reformeres er ikke Kirkebestyrelsen 

og Deslige — men Begrebet: Christenhed. 

+ 
Der er ingen Christendom i Landet — og saa sammenkalder 

” man en Synode! Den bliver formodentlig i samme Stiil, som da 

Forældrene kom med i Skole-Underviisningen: der bliver Spørgs- 

maal om: Trækruder i Kirkerne for at ventilere Luften, om at 

588% Anti-Climacus] sml. 530.543.  p. 249] 52: 517.  "reformeres] 
sml. 513.538.598.  %?Sml.537. sammenkalder man en Synode] se 
Dansk Kirketidende. 4. Bd. (Kbh. 1849), Sp.132 ff. (19. Novbr. 1848). 537 ff. (13. 
Maj 1849). 562 f. (20, Maj). 688 (8. Juli). Forældrene...Trækrude] sml. 

VIII A 257. 
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afskaffe Tavlens Ombæren — om Præsten ikke burde have en 

noget forandret Dragt, maaskee ogsaa en Ring i Næsen. 

H+ 
Det er da aldeles i sin Orden, at et Menneske er angest for 

ganske at give sig hen til Gud. , Thi" vil han sige ,det er meget 

muligt, ja det er maaskee ganske vist, at Gud i Alt vil mit Bedste; 

men hans Forestilling om mit Bedste er maaskee saa ophøiet, at 

det er mig som en Tilintetgjørelse — han er jo Aand, uendelig 

Aand, og jeg et Stakkels- Menneske, en Dyreskabning med alle 

disse mange blot menneskelige Fornødenheder.” Hvilken Kjer- 

lighed derfor af Gud, at blive Menneske! 

Ht 
Vist er det, som der nu prædikes er Christendommen uholdbar. 

Det Hele er et storartet Forsøg paa at gjøre Nar af Menneskene. 

Præsten er ikke Den, som er længst ude, han staaer paa Land — 

og anbefaler og anbefaler Christendommen, alle disse herlige og 

uskateerlige Trøstegrunde, det store Gode at være en Christen; 

men man mærker ikke"utydeligt paa ham, at han i sit stille Sind 

tilføjer: hvis Nogen skulde være saa ulykkelig, at være reduceret 

til ene at kunne hjælpes ved Christendommens Trøst — thi <jeg> 

hjælper mig med at have et Levebrød (medens Christendommen 

trøster Armoden) og hjælper mig med at have mægtige Venner, 

Ære og Anseelse (medens Christendommen trøster de Foragtede 

ost vel 

Der maa Mod og Behjertethed og Sandhed og hvad deri ligger 

Personlighed ind i Prædikenen. 

[I Marginen: Præsterne ere blot i et Prokurator-Forhold til 

Christendommen — de lønnes for at forsvare Christendommens 

8401 evebrød] sml. 320.541. 
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Sag; og det antager man for store Ting, om de gjøre det — at de 

da ikke lønnes — for at angribe Christendommen.] 

Hvorledes tales der om Miraklerne! Man priser Miraklet, og 

saa tilføjer <man>— men nu skeer der ikke Mirakler mere. Det 

er egentlig at gjøre Nar af Folk. Enten skal man reent slippe 

Miraklerne eller man skal gjøre saaledes. Man viser, hvorledes 

Miraklet forkynder Guds Almagt o: s: v:; og nu siger man: vilde 

Du nu være saa sneverhjertet, at Du ikke kunde glæde Dig over 

Gud, fordi han ikke gjør Mirakler for Dig. 

Som Betragtningen af Naturen (Lilien og Fuglen) skal være 

en gudelig Adspredelse, saa skal Talen om Miraklet være den 

dithyrambiske Glæde over Gud. Deri skal det Opbyggelige søges, 

i denne Udviden af Sjelen, denne dristige Udaanden af Glæde 

over Gud — og saa blæse være med mig, om Gud ikke gjør et 

Mirakel for min Skyld. Jeg skal, for at tale ganske menneskeligt, 

være saa forgabet i Gud den Almægtige, der viser sin Almagt i 

at gjøre Miraklet, at jeg derover reent glemmer mig selv. 

+ 
De se ipso. 

Egentlig vil der skee noget Andet, end hvad jeg oprindelig 

havde tænkt mig. 

Da jeg begyndte som Forfatter af Enten—Eller, havde jeg vist- 

nok et langt dybere Indtryk af Christendommens Forfærdelse 

end nogen Geistlig i Landet, jeg havde en Frygt og Bæven som 

maaskee Ingen. Ikke at jeg dog derfor vilde opgive Christendom- 

men. Nei. Jeg forklarede mig det paa en anden Maade. Deels havde 

jeg jo tidligt lært, at der gives Mennesker, der ligesom udsees til 

at lide; og deels var jeg mig bevidst, at have syndet meget, der- 

for tænkte jeg mig, at Christendommen maatte vise sig for mig i 

denne Forfærdelse. Men hvor grusomt og usandt af Dig, tænkte 

jeg, om Du dermed vilde forfærde Andre, maaskee forstyrre saa 

Yllide] sml. 471.559. 
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mange, mange lykkelige, elskelige Existentser, om hvilke det dog 

maaskee gjælder, at det i dem er Sandhed, at de ere Christne. 

Det var mit Væsen saa fremmed som muligt at ville forfærde 

Andre, at jeg baade veemodigt og maaskee ogsaa lidt stolt fandt 

min Glæde i at trøste Andre og i at være Mildheden selv mod 

dem — gjemmende Forfærdelserne i mit eget Inderste. 

Saa var det da min Agt i en humoristisk Form (for at gjøre mig 

let) at give Samtiden et Vink, om den ikke skulde selv ville for- 

staae, at der behøvedes større Tryk — men saa heller ikke mere; 

min svære Oppakning agtede jeg at beholde for mig selv, som mit 

Kors. Jeg har ofte misbilliget det, at En, der i strengeste Forstand, 

var en Synder, strax fik travlt med at forfærde Andre. — Her lig- 

ger Afsluttende Efterskrift. 

Da saae jeg med Forfærdelse, hvad der forstaaes ved en chri- 

stelig Stat (og det saae jeg især i 48), jeg saae, at De, der skulde 

herske zbaade i Kirke og Statz, feigt skjulte sig, medens Neder- 

drægtigheden frækt raser; og erfarede, hvorledes en i Sandhed 

uegennyttig og i Sandhed gudfrygtig Stræben (og det var min 

Forfatter-Stræben) lønnes — i den christelige Stat. 

Hermed er min Skjebne afgjort. Det-beroer nu paa Samtiden 

selv, hvorledes den vil have Prisen paa det at være Christen 

noteret, hvor forfærdelig. Mig vil der — nær havde jeg sagt — 

desto værre nok undes Kræfter dertil. Sandeligen jeg siger det 

ikke stolt. Jeg baade har <været)> og er villig nok til at bede Gud 

at fritage mig for den forfærdelige Forretning; og desuden jeg er 

selv Menneske, elsker ogsaa det, menneskelig talt, at leve lykke- 

ligt her paa Jorden. Men naar det skal være Christenhed, en 

christelig Stat, Det man nu seer Europa rundt: saa agter jeg at 

gjøre Begyndelsen her i Danmark, at notere Prisen paa det at være 

Christen saaledes at hele Begrebet: Stats- Kirke, Embedsmænd, 

Levebrød — springer. 

Jeg tør det ikke anderledes, thi jeg er en Poeniterende, afhvem 

Gud kan fordre Alt. Men at jeg er Pseudonym er ogsaa, fordi 

jeg er en Poeniterende. Forfølgelsen vil dog komme til at gaae 

Levebrød] sml. 540.564. Poeniterende] sml. 494. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 24 
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ud over mig, kun hvad Ære og Anseelse, der fra en anden Side 

kunde blive mig til Deel, dette er jeg sikkret mod. 

Allerede nu i nogle Aar er jeg saaledes vant til at bære et lille 

Lands Forræderie og Utaknemlighed, de Anseetes Misundelse og 

Pøbelens Forhaanelse, at jeg dog maaskee — i Mangel af en 

Bedre — egner mig til at forkynde Christendommen. Den Fløiels 

Frakke og Storkorset kan Biskop Mynster beholde. 

+H- 

Mynster] sml. 535.559. 
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d. 19 Juli 49. 

Et <vigtigt>Sted om den nye Pseudonym 

findes rs ære REE SS SA eERR p. 7. [A 548] 

CHROPSAARNUNSE HE GET SENGEN EET p. 14 øverst /A 557] 

CIFKOBSAT Kr EN een rele eN ae ae EL ELSE p.500g51./4 593f.] 

en LEE Vt 3 RER en ACER SY ERE renen) p. 74. [(A 615] 

Et Sted angaaende den færdigt lig- 

vender brod imktrvite tere p. 172. [A 678] 

Ulykken med de tre <ethisk-religieuse> Smaa-Afhandlin- 

ver er: 

nævner jeg ikke Adler, saa forstaaes det Hele om mig, som 

vilde jeg saa smaat insinuere, at jeg selv var den Overordent- 

lige; og Forvirringen vil blive saa fatalt som mulig, just i dette 

Øieblik. nævner jeg Adler, saa faaer jeg med det fortvivlede 

Menneske at gjøre, hvilken jeg for ingen Priis vil, det var jo 

af den Grund, at jeg overhovedet opgav at udgive Afhand- 

lingen om ham. 

Det Bedste bliver, at dette slet ikke udkommer. 

Den 3die Afhandling kunde maaskee udgives særskilt. 

8 den nye Pseudonym] 2: Anti-Climacus, sml. 536.546. ide tre 
.…»Smaa-Afhandlinger] se til 422. Sml. 535. den Overordentlige] 

sml. 499.598. den 3die Afhandling] >: ,Cyclus" Nr. IV (se IX B 4). 
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cl 
Det er en god Distinktion Luther gjør i Prædiken paa anden 

" Søndag efter Hellig-Trekonger (Epistel) mellem: at irettesætte, 

straffe og at forbande. Den, som forbander ønsker, at Ondt maa 

komme, Den, som straffer, vil, at Ondt skal forsvinde. 

SE 
Paalangs ad Siden: 

Gud skee Lov, at jeg da ikke kom til at udgive det om min 

Forfatter-Virksomhed, eller paa nogen Maade til selv saaledes 

at ville forcere mig til mere end jeg er. 

Sygdommen til Døden er nu trykket og pseudonymt, af 

Anti-Climacus. 

»Indøvelse i Christendom" bliver ogsaa pseudonym. Jeg 

forstaaer mig nu selv saa ganske. 

Pointen i det Hele er: der er et Christendommens Højeste 

i ethisk Strenghed, det skal idetmindste høres. Men heller 

ikke mere. Det skal overlades til Enhver i hans Samvittig- 

heds-Forhold at afgjøre om han formaaer at bygge Taarnet 

saa høit. 

Men høres skal det. Og Ulykken er just, at næsten hele 

Christenheden og Geistligheden med ikke blot lever i verdslig 

Klogskab som Maximum, men saaledes at de frækt trodse 

derpaa, og consequent maatte erklære Christi Liv for Phan- 

tasterie. 

Derfor skal det Andet høres, høres om muligt som en Røst 

45 I uther... Den, som forbander... skal forsvinde] Luther, En 
christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S.113. — Sml. 526.595. det 
om min Forfatter-Virksomhed] se til 510. Sml. 567. Sygdommen til 

Døden] sml. 533.567.  Anti-Climacus]) sml. 543.548.  Indøvelsei 
Christendom] sml. 525.567, afgjøre... høit] sml. IX A 347, 
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i Skyerne, høres som den vilde Fugls Flugt over de tammes 

Hoveder. 

Mere ikke. Derfor skal det være pseudonymt, jeg blot Ud- 

giver. 

O, men hvad har jeg ikke lidt inden jeg naaede dette, dette 

som dog i Grunden tidligt blev mig klart, men som jeg saa 

anden Gang har maatte forstaae. 

Forresten sørger saa Gud vel nok for mig. 

Dersom jeg nu skulde vedblive at være Forfatter, maatte 

det være ,Synden" der blev min Gjenstand og ,Forsonin- 

gen", saaledes, at jeg nu i opbyggelig Tale benyttede, at 

Pseudonymen havde skruet Prisen behørigt op. 

Dertil bruges nemlig bestandigt Pseudonymer. Denne 

Tanke har ogsaa engang før været mig nærværende just i 

Forhold til Det, som Anti-Climacus er beordret til, og den 

findes etsteds i Journalerne, vistnok i NB"9, 

Det der har voldet mig en saa frygtelig Anstrengelse i den 

forløbne Tid, er at jeg har villet overanstrænge mig og villet 

for meget; og saa dog selv igjen indseet, at det var for meget; 

derfor ikke udført det, men atter ikke kunnet slippe Mulig- 

heden og til min egen Qval holdt mig paa denne Muligheds 

Spidse, hvilket forøvrigt, uden nogen min Fortjeneste, har 

været mig en saare gavnlig Øvelse. 

Nu er der blevet handlet, og der er kommet Luft. 

Det var en sand Tanke: at standse min Productivitet ved 

atter at anbringe en Pseudonym. Som den Flod Guadalquibir 

— dette Billede tiltaler mig saa meget. 

Og saa ikke eet Ord om mig selv i Forhold til hele For- 

fatterskabet, et saadant Ord forandrer Alt og forfalsker 

mig. 

Forsoningen] sml. 422, S. 269.519. etsteds i Journalerne] se 422, 

S. 269. NB] >: 82-294. Som...Guadalquibir] sml. 422.510.593. 
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dig 
Den christelige Anskuelse af Livet maa synes det naturlige 

”" Menneske Had til Livet, og Hedningen havde qua Hedning Ret 

i at kalde de Christne: odium generis humani. 

»Den bestaaende Christenhed" har fusket det Hele ind i men- 

neskelig Medlidenhed, og derfor synes det naturlige Menneske 

næsten ganske godt om — ja om Det, som saa naturligviis ikke 

er Christendom. 

[I] Marginen: Og desuden, naar den hele Religieusitet blot er 

Søndags-Høitidelighed i de stille Timer, hvorfra skulde Forargel- 

sens Mulighed saa komme? Forargelsens Mulighed ligger jo just 

i, at det Høitidelige skal være det Daglige.] 

sg 
Paalangs ad Siden: 

Det er ganske rigtigt der maatte bruges en Pseudonym. 

Naar Idealitetens Fordringer stilles i Maximum, saa bør 

man for Alt vogte paa, at man ikke selv forvexles med dem, 

som var man selv Idealiteten. 

For at undgaae dette kunde nu bruges Forsikkringer. Men 

det eneste Sikkre, er denne Fordoblelse. 

Forskiellen fra de tidligere Pseudonymer er saa blot den, 

men den væsentlige, at jeg ikke tager det Hele humoristisk 

tilbage men bestemmer mig selv som en Stræbende. 

Paalangs ad Siden: 

Ret mærkeligt var det forøvrigt, at der i Forordet til de tre 

Gudelige Taler Lilien og Fuglen kom til at staae ,i Modsætning 

til Pseudonymen, der raktes og rækkes med Venstre.” Det er vel 

"kalde de Christne osv.] sml. 460. de stille Timer] sml. 460. 
%88n Pseudonym] 2: Anti-Climacus, sml. 546.549. 849; Forordet til 
osv.] S.V.X1,S.5. tre Gudelige Taler] sml. 506.583. 
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nærmest at forstaae om andet Oplag af Enten—Eller; men er 

tillige jo blevet betegnende med Hensyn til den ny Pseudonym. 

+ 
Det er ypperligt sagt af Thomas a Kempis. 

Gjenvordigheder gjøre ei Mennesket svagt; men de vise, hvad 

Kraft han har. 

iste Bog cap. 16. 

+ 
[I Marginen: Om Anmeldelsen af H. H.s Bog i Kirketidenden.| 

I Kirketidende (Løverdagen d. 21 Juli) anmeldes H: H: lille 

Bog. Man mener det er ,en ganske ung Forfatter, som har læst 

Mag. Kierkegaard" Godt. Hvilke Critici! Denne lille Bog er af 

stor Betydning. Den indeholder Nøglen til hele min Produktivi- 

tets største Mulighed; men ikke den jeg har villet realisere. Og 

den anden Afhandling indeholder det vigtigste af alle <ethisk- 

religieuse> Begreber, det Begreb, som jeg med Flid har ladet 

staae blankt, indtil kommer der. 

Dog sige Noget om den Bog vil jeg ikke. Thi den er mig, som 

jeg etsteds tidligere har udtrykt det, et falsk point de viie, bety- 

dende, at jeg vil svinge af. 

Maaskee er det dog ogsaa en lille Finte af Anmelderen, for om 

muligt at narre mig ud paa Glatiis. 

Skulde der skrives om denne Anmeldelse, maatte det blive saa, 

at jeg tog hiint ,,unge Menneske" i Forsvar, og meente, at han 

havde gjort ham Uret. Dersom det kunde glæde ham og <maa- 

skee> være ham — der jo efter den kyndige Recensents Forme- 

ning er et ganske ungt Menneske — til nogen Opreisning: saa 

kan jeg forsikkre ham, at jeg med en ganske ualmindelig Inter- 

esse har læst den lille Bog, i hvilken jeg har fundet caperet et 

andet Oplag af Enten— Eller] sml. 402. den ny Pseudonym] 

Anti-Climacus, sml. 548.557. %"Thomas a Kempis...lste Bog cap. 16] 
i den til 400 anf. Udg.S. 20f. 5% H, H.S Bog] sml. 497. I Kirketidende] 
Dansk Kirketidende. 4. Bd. (sml. 538), Sp. 718f. (22. Juli1849). indtil kom- 

mer der] Tanken er formentlig: indtil den Rette kommer der etsteds tid- 

ligere] se 351, S. 229. 
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Point (den sympathetiske Collision) hvilket, saa vidt mig er be- 

kjendt, Ingen hidtil her hjemme uden mine Pseudonymer have 

caperet; og fundet rigtigt baade grebet og belyst det maaskee 

vigtigste ethisk-religieuse Begreb: Myndighed. Under Antagelse 

af, at det er, som den kyndige Recensent siger: et ganske ungt 

Menneske — vilde jeg sige til ham: unge Ven, bliv De ved at 

skrive, De er ubetinget Den, jeg vilde betroe at afløse mig. 

Men der skal Intet gjøres; jeg vil ikke ind paa det Punkt. Det 

bliver en lille Morskab. 

H- 
»Kirken" skal egentlig repræsentere ,, Vorden",,,Stat" derimod 

»Bestaaen". Derfor er det saa farligt, naar Stat og Kirke voxe 

sammen og identificeres. For ,,Stat" gjælder det, at selv om een 

eller anden Institution er mindre heldig — naar den er et Be- 

staaende, skal man være meget forsigtig med at afskaffe den, just 

fordi ,,Stat' erilIdeen,det Bestaaende"; og man er maaskee bedre 

tjent med kraftigt at opretholde et mindre heldigt Bestaaende, end 

for tidligt at reformere. I ,,Kirken”" gjælder lige det Modsatte, da 

dens Idee er Vorden. , Vorden" er mere aandelig end ,,Bestaaen"; 

KirkensTjenere burde derfor ikke være Embedsmænd, knap gifte, 

men disse expediti, der egne sig til at tjene »Vorden". 

+ 
[I Marginen: Martensens Dogmatik.] 

Medens hele Tilværelsen opløser sig, medens Enhver der kan 

see, maa see, at det er Spilfægterie med alle disse Millioner 

Christne, at Christendommen snarere er forsvundet af Verden: 

sidder Martensen og arrangerer et dogmatisk System. Hvad ud- 

trykker nu, det at han foretager sig Sligt? Det udtrykker, hvad det 

med Troen angaaer, da er Alt her i Landet aldeles i sin Orden; 

Myndighed] sml. 333.625. Martensens Dogmatik] Den christe- 
"lige Dogmatik. Fremstillet af Dr. H. Martensen (Kbh. 1849. — Ktl. Nr. 653); 

averteret som udk. Berl. Tid. 1849, Nr. 169 (19. Juli). — Sml. 165.554. 
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vi ere alle Christne; her er ingen Fare paafærde, vi har Leilighed 

til at indulgere Videnskab; da alt Andet er i sin Orden, saa er det 

nu det Vigtige, paa hvilket Punkt i Systemet Englelæren skal 

staae og Deslige. 4 

+ 
Det er det jeg saa tidt har sagt. Speculationen kan begribe Alt 

— kun ikke hvorledes jeg er kommet ind i Troen eller hvorledes 

Troen er kommet ind i Verden. Men Philosophien tager bestan- 

digt Troen i Betydning af en Sum af Læresætninger. 

Det forekommer mig, at jeg engang i sin Tid har læst det i den 

yngre Fichtes tredie Afdeling af: ,Grundzige zum Systeme der 

Philosophie", die speculative Theologie Heidelberg 1846. Jeg har 

dog seet efter igjen, men har ikke kunnet finde det. "Maaskee har 

jeg dog optegnet i een eller anden Journal fra den Tid. 

Ligegyldigt er det da forresten. Men vist er det, at det er latter- 

ligt, at see den Tryghed med hvilken en Dogmatiker sidder og 

arrangerer et System — og Gud veed, om Troen findes i Verden. 

I Marginen til 554: 

Tet Sted p. 178 har jeg bemærket i mit Exemplar, men mig 

synes dog ikke, at det var det Sted. 

< At det dog er det Sted jeg har meent seer jeg nu; thi jeg fin- 

der det ganske rigtigt anført i Journalen NB. p. 125. 

Res 
[/ Marginen: Martensens Dogmatik.] 

Det er virkelig latterligt! Nu har her været en Talen om System 

og Videnskabelighed, og Videnskabelighed 0: s: v: — endeligen 

kommer saa Systemet. Du milde Gud og Fader; det meest popu- 

5381 Se 555. en Dogmatiker] sml.553.556. i Journalen NB. p. 
125] a: VII A187. Martensens Dogmatik] sml. 554.558. 
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laire Skrift af mig er strengere i Begrebsbestemmelser, og min 

Pseudonym Joh. Climacus er da syv Gange strengere i Begrebs- 

bestemmelser. Martensens Dogmatik er jo noget populairt Noget, 

som ikke har en mægtig Phantasie eller Deslige som kunde give 

det den Art Værd; og det eneste Videnskabelige jeg har opdaget 

er, at den er deelt i 66. Han har ikke mere Kategorie end Mynster. 

Og besynderlig nok, Mynster bliver noget nær hyppigst citeret 

og som — Dogmatiker. Og det var Mynster ,,Systemet" engang 

i sin Tid skulde styrte. ETE 

+ 
Saa dreier jeg Hanen om; det betyder Pseudonymen: Anti- 

Climacus, Standsningen. 

Opvækkelse er det Sidste, men det er mig personligt for 

høit — jeg er dog for meget af en Digter. 

+ 
Christendommen tenderer overalt til Virkelighed, til at gjøres til 

Virkelighed, det eneste Medium, til hvilket den i Sandhed væsent- 

lig forholder sig. Den vilikke besiddes paa nogen anden Maade end 

i Virkeliggjørelse, ikke meddeles uden til eller i Opbyggelse og 

Opvækkelse. Der maa bestandig antages at være Nogle, som ikke 

have den, eller som dog ere længere tilbage: saa skal der arbeides 

for dem. Men Christendommen tør (med mindre da den der'gjør 

det, skulde turde paastaae, at nu er Alle Christne) ikke meddeles 

i det Medium som er Ro. Derfor er det Kunstneriske, det Digte- 

riske, det Speculative, det Videnskabelige, det Docerende, chri- 

stelig, Synd — hvor tør jeg give mig Ro til at sidde saaledes og 

nysle med det. 

57 Anti-Climacus] sml. 549.582. Digter] sml. 532.558. 
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Martensen hvis Virksomhed er at udfinde halve Udtryk og 

Bestemmelser, taler ogsaa om, at Christendommen maa være et 

Liv, et virkeligt Liv — nu begynder det Forsikkrende — et rig- 

tigt, virkeligt Liv, et ganske rigtigt, virkeligt Liv i os, man maa 

ikke forholde sig til Christendommen gjennem Phantasie. Godt. 

Men nu Martensens egen Existents hvad udtrykker den? Den 

udtrykker, at han vil gjøre Lykke i Verden, have stor Ære og 

Anseelse, i højt Embede o: s: v: — er dette Christendommens 

Virkeliggjørelse. 

Som Philosoph er Martensen: forsikkrende — aldeles ikke 

Dialektiker, og som Christen er han ogsaa blot forsikkrende. 

Overalt er der lutter rhetoriske Kategorier — som meget godt 

kunne bedaare Menneskene. 

Jeg er forsaavidt lidt mere end en Digter, fordi jeg dog har havt 

Mod til at vove at udsætte mig for Forhaanelse og holdt det ud. 

Men jeg har været begunstiget ved Udkommet. Mere troer jeg 

ikke jeg formaaer. Jeg træder af; men med Guds Hjælp jeg skal 

beholde en begeistret Forestilling om Dem, som formaaede mere. 

H 

+ 
I Hovedstaden er Christendommen saa lidt gjennemtrængende 

» Mængden", at man, hvis man i Sandhed skal være Præst, ikke 

kan undgaae at blive Martyr, naar man da ikke feigt og verdsligt 

a la Mynster og Martensen, vil lege Skjul — og forsikkre. Men til 

at blive en saadan Martyr, har jeg ikke engang legemlige Kræfter. 

Derfor trækker jeg <mig> tilbage, og vælger en mindre Scene 

som passende for en dog saa meget digterisk Natur, og En der 

har gjort sine 7 Aars Tjeneste paa en større. 

Mistehsenl.s taler...om)] Den christelige Dogmatik. Fremstillet af Dr. 

H. Martensen (Kbh. 1849. — Ktl. Nr. 653), S. 8f. 14f. — Sml. 556.559. Dig- 

ter] sml. 557.559. %?Mængden] sml. 399.666. Martyr] sml. 541.592. 
Mynster] sml, 541.563. Martensen) sml, 558.561. 
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Havde jeg da jeg var 29 Aar gammel forstaaet hvad jeg nu for- 

staaer, havde jeg maaskee havt Kræfter til mere; men to saadanne 

Opgaver er for meget for een Person, først gjennem 7 Aar an- 

strengede Productivitet — at naae Begyndelsen. Nei, det er for 

meget; men min Productivitet vil befrugte en Anden, der altsaa 

kommer til at begynde langt tidligere. 

Saa bliver det forresten bedst at holde igjen, og ikke meddele 

digterisk hvad der saa blot bliver Menneskene et ørkeløst Mere. 

Sig 
[I Marginen: Hvorledes , Folket" har forholdt sig til 

Christus.] , 

Hvorledes , Folket" egentligen har forholdt sig til Christus, 

sees bedst af Johannes Evangelium Cap. 5. 6. 7. 8. Det ene Øie- 

blik vil Folket slaae ham ihjel, det andet Øieblik vil det forgude 

ham. 

Et mærkeligt Sted er forresten Cap. 7. v. 12 og 13. ,der blev 

meget mumlet om ham iblandt Folket..... dog talede Ingen 

frit om ham af Frygt for Jøderne"; hvor der jo dannes en Mod- 

sætning mellem Folket og Jøderne. I Grund-Texten staaer: ev 

Totc OyAotsg — og åra tov poBov tov Iovdarwv. 

+ 
1. Et dogmatisk System er, christelig, en Luxus Artikel; i stille 

Veirligt, naar man kan indestaae for, at da i det mindste Gjennem- 

snittet af Mennesker ere Christne, kan der blive Tid til Sligt — 

men hvornaar var det vel Tilfældet? Og naar det stormer — saa 

er det Systematiske af det Onde, saa skal alt Theologisk være 

opbyggeligt. Det Systematiske indeholder et indirecte Falsum, 

som var det i sin Orden med at vi Alle i Sandhed ere Christne 

— siden der er Tid til at systematisere. 

2. Et dogmatisk System skal ikke opføres paa Basis: at be- 

gribe Troen, men paa Basis: at begribe, at man ikke kan 

digterisk] sml. 558.614. %"dogmatisk System] sml. 559.563. 
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begribe Troen. Sagen er, christeligt skal ,,Præsten" og , Pro- 

fessoren” sige Eet og det Samme, kun skal Professoren sige det 

i anden Potens. Gives der rebelske Aander, som ikke ville nøies 

med , Præsten", saa skal de komme til det Strengere ved at kom- 

me til Professoren. Christelig er Alt Optugtelse, det Stigende er, 

at komme til den strengere Tugt. Man skal ved at løbe fra ,, Præ- 

sten" ikke slippe ind i speculativ Kiælenskab, men komme til en 

endnu strengere Tugt. HH 

Et saa godt Bidrag til hvad Lichtenberg har samlet under Navn 

af Fruentimer-Stiil har jeg ikke i lang Tid læst. Det findes i Ber- 

lingske Tidende Morgen Nummeret d. 25 Juli. 

En Lærerindeplads søges 

til Iste November af en Jomfru, 20 Aar gammel, i Sjælland eller 

Fyen, helst paa Landet. Underviisningsgjenstandene ere for- 

uden de almindelige Skolekundskaber, Engelsk, Fransk, Tydsk 

og Dansk samt Pianoforte og Haandarbeide. Beviis for Duelighed 

saavel i Sprogene som Charakteer kunne produceres, ligesom fra 

det Sted, hvor hun har conditioneret i 1 Aar. Billet mærk: L. bedes 

aflagt paa Hjørnet af Studiestræde og Larsbjørnstræde No 174 i 

Stuen, ind ad Porten, portofri inden 14 Dage, hvori Lønnen m: m: 

opgives. 2.2 

i 
Det er saa rørende med denne Mynsterske: Fred, hvilket nu 

Martensen har adopteret, som overhovedet Mynster reent har 

demoraliseret Martensen. 

5021 ichtenberg har samlet] sml. G. C. Lichtenberg's Ideen, Maximen 

und Einfålle. Nebst dessen Charakteristik. Hrsgeg. von Gustav Jårdens (se til 

II A118). 2.Theil (Leipz. 1830), S. 13 ff. Berlingske Tidende Morgen 

Nummeret] Tillæg til den Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 1849, 

Nr. 173 (Onsdag Morgen d. 25. Juli). %?Mynsterske] sml. 559.582. Mar- 
tensen har adopteret] se det til 558 anf. Skr., S. 17. — Sml. 561.566. 
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Hvad vil dette: Fred sige. Det vil sige, man sikkrer sig en af 

de meest anseete Stillinger i Samfundet, med Udsigt til en endnu 

anseeligere. Den ønsker man nu gjerne at blive i, og ret at nyde 

Livet. Ergo maa man have Fred. Dette sminkes op til at være 

Christendom. 

Derfor passer man paa, Alt hvad der gjør sig gjældende tager 

man lidt op af med i Sit. Det seer næsten ud som sagde man noget 

nær det Samme, og forsaavidt det ikke er ganske det Samme, maa 

det vel — siden man er en saa høitstaaende Mand — være, fordi 

man staaer over det. Taktiken er aldrig at sige det imod, men at 

tage lidt med deraf. 

Dog Mynsters Tid er snart forbi — og Martensen, ja han skal 

vel komme til at fornemme, at hverken er han Mynster, ei heller 

var der i Mynsters Tid slet saa befarne Folk ude som nu. 

+ 
Er det Sandhed. ne quid nimis — saa er Christendommen 

Løgn, hver Linie i den hellige Skrift Galskab og Forvirring. 

Men Ulykken er, at i Hedenskabet der vedkjendte man sig 

aabenbart, at det ne quid nimis var den højeste Livs-Maxime — 

i den bestaaende Christenhed fra Generation til Generation løn- 

nes disse Tusinder af Embedsmænd, der demoralisere sig selv og 

Menigheden ved at forsikkre og vænne Menigheden til at for- 

sikkre, at i deres stille Sind, naar det forlanges, saa ere de villige 

til at vove Alt. 

Jeg har aldrig seet et Menneskes Liv som synderligt dristigt 

gik ud over: ne quid nimis — og hver evige Søndag prædikes 

der om det Højeste, om først at søge Guds Rige — har Du, min 

Ven, nogensinde seet, et Menneske, paa hvem det blot nogenlunde 

passede: først at søge Guds Rige — nogen Præst f. E., hvilke først 

spørge, om det er et godt Kald, i en god Egn? 

Lidt Sandhed maa der dog til — vi maae gjøre os den Tilstaa- 

else, at denne løgnagtige Forsikkring skal bort. 

+ 
5% 6t godt Kald] sml. 541.589. 
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— 
Det er dog ogsaa i en vis Forstand ganske til at tabe Forstanden 

over; og her ligger da ret Forargelsens Mulighed. 

Hvor ofte har jeg ikke grebet mig selv deri, at jeg har sagt til 

mig selv: om Du end menneskelig talt er Dig bevidst at være 

velmenende mod Menneskene, saa maa Du dog bestræbe Dig for 

at være mere kjerlig, saa vil det nok blive godt, og Du komme 

godt ud af det med Menneskene. Og hvad saa, saa træder Chri- 

stendommen til og siger: Du, Daare, hvad bilder Du Dig ind, var 

Christus da ikke Kjerlighed — og hvorledes gik det Ham. Der 

er, menneskelig talt, noget frygtelig grusomt i denne Tanke. Og 

dog er dette just Christendom. Christendommen siger nemlig, Du 

maa paa ingen Maade lade Dig afholde fra at gjøre som Du tænkte 

— men Du skal vide det vil føre Dig til lige det modsatte Maal. 

+ 

+ 
Al personlig Meddelelse og al Personlighed er gaaet ud; Ingen 

sirener seller faler'til'ett Du 

Det hedder ,, Troen" er det Første, er Grundbetingelsen, er det, 

der ligger til Grund for Begriben, det er sandt, — men om jeg er 

en Troende om jeg virkelig er en Troende: ja derom er slet intet 

Spørgsmaal. Det hedder: Gjenfødelsen maa gaae forud — derpaa 

følger saa o: s: v:; men om jeg er gjenfødt eller ikke, om jeg 

virkelig er gjenfødt — derom er intet Spørgsmaal. Og saaledes 

overalt. Menneskene holde med Flid saadan Sagen hen, der er 

sat Opinions-Dommen: at det er flaut at spørge saaledes, paa det 

Spørgsmaal, om nu Professoren virkelig er en Troende, om han 

kan svare: ja eller nei. 

Der er i hele Martensens Dogmatik, i ethvert Fald ikke i den 

Deel, jeg hidtil har læst, een eneste Sætning som er et redeligt ja 

eller nei. Det er det gamle Sophistiske, med at kunne tale — men 

ikke samtale. Thi Samtalen sætter strax: Du og Jeg, og saadanne 

566 Martensens Dogmatik] sml. 563.573. 
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Spørgsmaal, der kræve: ja og nei. Men Taleren udvikler: paa den 

ene Side — paa den anden Side, og imidlertid distraheres Til- 

høreren og Læseren, saa han slet ikke mærker, at han egentlig 

ikke fik Noget at vide. 

+ 
Paalangs ad Siden: 

Nu er da ,,Sygdommen til Døden" udgaaet og pseudonymt. 

Forsaavidt er der da gjort en Ende paa den usalige Qval at 

gaae og forløfte mig paa den for store Opgave: at ville udgive 

det Hele paa een Gang, og det om Forfatterskabet med, og 

ligesom med et fortvivlet Skridt at lægge Lunten an til den 

bestaaende Christenhed. 

Nu er det det mindre Vigtige, naar de andre 3 Bøger ud- 

komme (og det om Forfatterskabet skal slet ikke udkomme) 

thi nu er der ikke Tale om eet eneste Støds Force, 

Nu vil jeg hvile og forholde mig stillere. 

5 
Først da jeg havde gjort Aftale med Luno om Trykningen af 

»Sygdommen til Døden" fik jeg at vide, at Etatsraad Olsen var 

død. Jeg vil saa nødig svække Indtrykket af min Handlen i Bog- 

trykkeriet, og derfor begyndte jeg Trykningen. Desuden var jeg 

saa forqvaklet af alt for megen Reflexion i den senere Tid, at jeg 

tilsidst maatte frygte for, at tabe reent Indtrykket af mig selv. 

Sygdommen til Døden udgaaet]se til 509. Sm1.546.568. det Hele 
paaeenGang]sml.519. detom Forfatterskabet] setil 510; sml. 546.615. 

de andre 3 Bøger] da: I-III af ,Indøvelse i Christendomf", — Sml.546.571. 
$$8Sygdommen til Døden] sml. 567.583. Etatsraad Olsen...død] 
»Natten mellem den 25de og 26de Dennes bortkaldte Herren efter 40 Aars Ægte- 
skab min elskede Mand, mine 6 Børns Fader, Terkild Olsen, Etatsraad og Ridder 

af Dannebrog. Regina Olsen, født Malling" (Adrsavisen 1849, Nr. 150, 29. Juni). 
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I Marginen til 568: 

Etatsraad Olsen er død. 

Derved er hun vistnok ganske særligen kommet til at tænke 

paa sit Forhold til mig. Forsaavidt skylder jeg hende atter at tage 

Sagen frem. Tiden dertil er ogsaa mig <somy anviist af Styrelsen. 

Fra d. 9 Aug. til 10 Sept. er bestandigt min sværeste Tid. Som- 

meren har jeg altid havt noget imod. Og nu, i den Tid, hvor jeg 

legemligt er svagest, ligger saa min Faders Dødsdag; og den 10 

Sept. er jo Forlovelses Dagen. 

+ 
[I] Marginen: Om ,hende."] 

Hvad ,hende" angaaer, da er jeg, som stedse, kun endnu inder- 

ligere om muligt, villig og redebon til at gjøre Alt hvad der kunde 

glæde og opmuntre hende. Men jeg frygter bestandigt hendes 

Lidenskab. Jeg er Garantien for hendes Ægteskab. Faaer hun 

Sammenhænget med mig at vide, saa faaer hun maaskee pludse- 

lig Afsmag for Ægteskabet — ak, jeg kjender hende kun altfor 

godt. Og enten er hun væsentlig uforandret, og saa er det yderst 

farligt; eller hun har saa væsentlig forandret sig, at det ikke vil 

betyde hende stort, om jeg gjorde nogen Tilnærmelse. 

Søndagen efter Etatsraadens Død var hun i Kirke med hele 

Familien (i Helliggeistes-Kirke). Der var jeg ogsaa. Mod Sædvane 

gik hun umiddelbart efter Prædikenen, hvilket hun ellers <ikke> 

pleier at gjøre, da hun altid bliver og synger en Psalme, medens 

jeg fra umindelig Tid har den Skik at gaae strax. Som sagt, hun 

gik strax og med Schlegel. Hun naaede ogsaa ganske rigtigt, at 

vi omtrent mødtes, idet jeg passerede ned fra Pulpituren. Hun 

ventede maaskee dog, at jeg skulde have hilst. Jeg holdt imidlertid 

Øinene hos mig selv. En reen tilfældig Grund gjorde mig desuden 

$69 hun] sml. 513.570. min Faders Dødsdag]sel1A243. ”"hende] 

sml. 569.644. Søndagenefter... Helliggeistes-Kirke)] Søndag 

d. 1. Juli 1849 prædikede ,Hr. Licent. Kolthofff til Højmesse i Helliggeistes 

Kirke, 

Søren Kierkegaards Papirer, Xi 25 
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— selv om jeg havde villet det — umuligt at indlade mig videre 

i det Øieblik. 

Godt er det maaskee, at jeg havde al det Vrøvl i Bogtrykkeriet 

i de Dage; thi ellers var jeg dog maaskee gaaet hen og havde 

gjort et Skridt — og lige stik imod, hvad jeg hidtil har forstaaet, 

at kun hendes Fader kunde jeg ønske og vove at indlade mig 

med. Hun er maaskee af den modsatte Mening, mener maaskee, 

at just han har staaet til Hinder for, at jeg ikke har gjort noget 

tilnærmende Skridt. 

Gud veed, hvor meget jeg selv trænger til at være, menneskelig 

talt, mild mod hende; men jeg tør det ikke. Og paa mange Maader 

er det dog ogsaa, som om en Styrelse vil forhindre det, — maa- 

skee i Kjendskab til Følgerne — thi det var en reen tilfældig 

Omstændighed der den Gang gjorde mig det umuligt at tale til 

dem. Næste Gang da Kolthoff prædikede, var jeg i Helliggeistes- 

Kirke, da var hun der ikke. 

Ht 
Hvis det lod sig gjøre, og hvis jeg nu ikke væsentlig var ophørt 

” at være Forfatter, kunde det glæde mig meget, at hellige Etatsraad 

Olsens Minde eet eller andet Skrift. For den Sags Skyld kunde jo 

det: fra Højiheden vil Han drage Alle til sig, afgive Pladsen. 

+ 

+ 
Det er ypperligt af Tersteegen. i en lille Opsats: von dem 

Unterschied und Fortgang in der Gottseligkeit $ 24. p. 443 i min 

Udgave: Aber woher kommt es, dass solche theure Schriften 

(Mystikerne) insgemein so wenig geachtet und gebraucht wer- 

den? Ist es nicht deswegen, weil die neugierige Vernunft solche 

Næste Gang da osv.] 3: Søndag d. 22. Juli (ligeledes til Højmesse). Tlfrg 
Høiheden osv.] sml. 567.593. min Udgave] 3: den til 479 anf. Udg. 
(sml. til 486). 
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Nahrung nicht darin findet, auch der alte Sinn des Fleisches und 

der tiefe Grund des eignen Lebens zu scharf darin angegriffen 

wird, und sie nicht, wie andere, nach dem Geschmack des alten 

Adams und der Vernunft ein wenig mehr accommodirte Biicher, 

ein Raisonniren und Speculiren, sondern ein Mortifi- 

ciren und Verlaignen erfordern? 

+ 

Sig 
Forskjellen mellem en væsentlig Tænker og en 

Professor. 

Den væsentlige Tænker sætter altid Sagen paa Spidse; det er 

just det Eminente — og kun Faae kunne følge ham. Saa kommer 

Professoren han tager det ,,Paradoxe" bort — ham kan en stor 

Mængde, næsten den store Mængde forstaae; og saa mener man, 

at nu er Sandheden blevet sandere! 

Selv om en eminent Tænker fattede den Tanke ,,et System", 

han vilde aldrig faae det færdigt — saa redelig vilde han være. 

Men blot et lille Vink om hvad han vilde til en Professor — saa 

har Professoren strax Systemet færdigt. 

Professoren synes altid en ganske anderledes Karl af Tænker 

— saaledes maa det vise sig, naar Opgaven reflekterer sig i det 

Medium, Publikum, eller at saadan een og hver anden er en 

Tænker. 

Enhver væsentlig Tænker kan kun opfatte Professoren comisk. 

Professoren er hvad Leporello er i Forhold til en Don Juan, kun 

det mere, at han tillyver sig en stor Anseelse i de Halvstuderedes 

Øine. 

> 
Joh. 20,17. Jesus siger: rør ikke ved mig; thi jeg er endnu ikke 

opfaren til min Fader. Dette Sted forstaaer jeg ikke; thi hvorledes 

skulde det være muligt at røre ved ham, naar han var opfaren. 

Der er mig noget Uforklarligt i den Yttring. 

73 Sml. 609. en Professor] sml. 566.576. 
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H- 
Luc: 24,31. Da bleve deres Øine aabnede og de kjendte ham 

og han blev usynlig for dem. Dette kan forstaaes saaledes, just 

det at han blev usynlig for dem er Følgen af at de kjendte ham; 

umiddelbart kan han ikke kjendes; naar man kjender ham — bliver 

han usynlig. Dette er ,,Troen" som seer, der er ingen Phantasie- 

Anskuelse; thi Phantasie- Anskuelse svarer til Hedenskabets 

Gude-Billeder. 

+ 
Det Bestikkende ved Martensen, er denne idelige Tale om Kant, 

Hegel, Schelling o: s: v:. Det afgiver en Garantie for at der maa 

være Noget i hvad han siger. Det er ligesom naar Bladene skrive 

i Publikums Navn. cl 

+ 
Apostlernes Gjerninger. 3,17 siger Peter at saavel Folket som 

Øversterne i Uvidenhed sloge Christus ihjel. Dersom dette skal 

forstaaes ganske bogstaveligen, saa er det jo umuligt at faae en 

bestemt Forestilling om Nødvendigheden af, at Christus maatte 

lide just fordi Han var Kjerlighed og Verden ond. Det er næsten 

som var det en Slags List af Gud. Han vil frelse Menneskene, 

men Menneskene kan kun frelses ved Christi Død; men hvor- 

ledes skal det skee, at han bliver slaaet ihjel, naar Menneskene 

see hans Kjerlighed — saa skete det i Uvidenhed. Forsaavidt 

lader der sig slet Intet belyse af Christi Liv med Hensyn til den 

Christnes Lod i Verden i Almindelighed. 

Her er en Mængde Vanskelighed og Problemer. Og mærkeligt 

nok, at her erindres om det Socratiske, at Synd er Uvidenhed, 

ligesom naar Paulus etsteds siger, at han blev tilgivet, fordi det 

var i Uvidenhed. 

579 Martensen] sml. 573.578. "Paulus etsteds] I Tim. 1,13. 
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+ 
[I Marginen: Martensens Dogmatik.] 

Hvor usikker Martensen er, sees bedst indirecte. Han kan til- 

syneladende i den til en saadan Begrebsbestemmelse indrømmede 

Paragraph holde sig nogenlunde lige; men paa Steder, hvor han 

taler om ganske andre Ting indflyder saa stundom uforsigtige 

Yttringer. 

Saaledes etsteds (upaatvivleligt i Englelæren, i hvert Fald er 

det i Læren om Faderen og inden $ 93) siger han pludselig: vi 

beraabe os blot paa Skriftens Myndighed. Tak! midt i Specula- 

tionen, midt i Systemet det speculative System løber pludselig 

denne Tanke ind med, denne Tankebestemmelse der er aldeles 

qvalitativ afgjørende for at være eller ikke at være. 

Og saa i $ 93 p. 210 siger han: Idet vi derfor forklare os Syn- 

dighedens universelle Phænomen af en menneskelig Friheds- Akt, 

der i Slægtudviklingens Begyndelse er foretagen af det Indivi- 

duum, der maa betragtes som Slægtens begyndende Personlig- 

hed — nu kommer det: saa støtte vi os her ikke blot til 

den bibelske Traditions Autoritet. Altsaa her gjøres Speculationen 

til et Mere end den bibelske Autoritet. 

Hvilket Vaas hans Hele er. 

+ 
Selv vore Kirker udtrykke, hvor overfladisk og udadvendt Alt 

bliver. Naar man kom ind i en af de gammeldags Kirker, med 

disse mange lukkede Stole, med de gammeldags Pulpitur, saa fik 

man uvilkaarligt et Indtryk af, hvor meget der kan boe skjult i et 

Menneskes Inderlighed — disse mange lukkede Stole vare jo 

som Sindbillede derpaa. 

Men nu er Alt Salon, saaledes bygger man nu Kirkerne. Det 

er flaut og abgeschmakt, at En skulde have en Inderlighed for 

sig selv, det er Lapserie ,hvad skulde vel han have saaledes for 

sig selv," nei vi ere Publikum. 

578Martensens Dogmatik] sml. 576.582. etsteds...siger han] 
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== 
De fleste Mennesker have deres Liv bestandigt blot i det En- 

kelte; de Mennesker, der have en væsentlig Idealitet forholde sig 

altid til et Princip. 

f. E. de Fleste tænke over, med hvilken Pige de skulle gifte sig, 

om med hende eller med hende (det Enkelte). De ideellere Men- 

nesker, for dem er en Pige f. E. Anledningen til at de komme til 

at tænke over det at gifte sig, over Ægteskabets Realitet. 

Og saaledes paa alle Punkter. 

Deraf kommer det, at de ideellere Naturer altid tage sig ud 

som Efternølere — fordi de forholde sig til Principerne, istedet- 

for at gribe til paa det Enkelte. 

Det er, hvad jeg et andetsteds i en Journal har bemærket, saa, 

at ethvert Genie er en Revision af eet eller flere principielle 

Spørgsmaal i Tilværelsen. For de fleste Mennesker er Alt Tradi- 

tion, kun det Enkelte er det Ny. Det er Tradition, forsaavidt uden 

videre givet, at man gifter sig — der spørges blot: med hvem? 

+ 
I Timelighedens ,, virkelige" Øieblik seer det saa skuffende ud. 

" Man seer en Mængde Mennesker omkring sig, og man synes dog, 

at man er lige saa god Christen som de. 

Men i Evigheden! Alle disse Millioner, der have levet. Tænk 

blot, hvilken uoverskuelig Skare af — Blod-Vidner. Hvis det nu 

skulde være Maalestokken. Og dog er den endnu større: Idealets. 

Gjør Forsøget omvendt. Lad verdslig Ære og Anseelse være 

Maalestokken, og tag saa blot den samtidige Slægt paa hele Jor- 

den. At være Biskop i Danmark, Excellence — ja det er Noget, 

naar Danmark er Maalestokken. Men det er næsten et Forsvin- 

dende i Verden. 

Og i Evigheden er Lidelser Maalestokken. 

580 Smil, 476. Genie] sml. 421.590. 
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+ 
[I Marginen: Martensen] 

Martensen er en snurrig En. I Slutning af Forordet til hans 

Dogmatik, siger han: at det der nu tildags er indeni de Fleste 

er Politik. Hvad vil det sige? Dog vel, at de ikke ere Christne. 

Men tag nu Martensens personlige Existents. Hvad udtrykker 

den? Den udtrykker, at han — redeligt — har taget sin Profit af 

det store Bedrag med at alle ere Christne; thi al denne Fornemhed 

med Hofprædikant, Ridder, at feteres i Selskaber, forholder sig 

væsentlig til det Sandsebedrag, at vi saadan Alle ere Christne. 

See, saaledes har <han> Intet mod Sandsebedraget — og saa vil 

han tillige blive sig selv vigtig ved at tale om, at de Fleste ikke 

ere Christne. 

Tillige kan denne Yttring af ham tjene til et Exempel paa, 

hvorledes en Charakteerløs kan sige-Alt, og det gjør intet Ind- 

tryk. Naar jeg har ladet Anti-Climacus sige: at Christenheden 

med alle disse Millioner Christne er et Sandsebedrag, saa siger 

jeg egentlig mindre end Martensen, som jo siger, at de Fleste ikke 

ere Christne. Og dog vil man maaskee vredes paa mig. Hvoraf 

kommer vel det? uden deraf, at man har en Forestilling om at 

det dog skal betyde Noget, naar jeg siger det. Men Martensen — 

han declamerer. I den Henseende har jo Mynster gjort Veien let. 

H 
[/ Marginen: De tre gudelige Taler (Lilien og Fuglen) og 

Sygdommen til Døden med Hensyn til Tiden, paa hvilken de 

ere skrevne.] 

Det maa erindres, at de tre gudelige Taler om Lilien og Fuglen 

er det Sidste jeg har skrevet. De ere af 5te Mai 49. Sygdommen 

til Døden er fra midtveis i 48. 

582 Martensen] sml. 578.588. I Slutning... Dogmatik] det til 558 
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+ 
Hvad er der dog ikke præsteret i Afsluttende Efterskrift, der 

er mere end nok til tre Professorer. Men det forstaaer sig, For- 

fatteren var En, som ikke havde et Embede og som ikke syntes 

at ville have det; der var ingen $$ Vigtighed — ja saa er det jo 

Ingenting. 

Den Bog udkom i Danmark. Den blev ikke nævnt eet eneste 

Sted. Der blev maaskee solgt en 50 Exemplarer, saa altsaa Ud- 

givelsen kostede mig iberegnet Honorar til Correcteuren (100 rd) 

c. 400 a 500rd, foruden min Tid og Flid. Og imidlertid aftegnedes 

jeg af et Pøbelblad, der i det samme lille Land havde 3000 Sub- 

scribenter, og et andet Blad (ogsaa et meget udbredt, Flyveposten) 

fortsatte Discussionen om mine Buxer. 

+ 
Derved har Biskop Mynster virket ubodelig Skade, at han ikke 

blot i Almindelighed har tækkeliggjort de endelige Formaal, men 

ogsaa stræbt at helliggjøre dem, at verdslig Ære og Anseelse tillige 

var Fromhed ! + 

+ 
Jeg er som en Kloster-Geistlig, en Sjelesørger for Eneboere 

og Deslige — men det Piat som nu kaldes Gudfrygtighed, Reli- 

gieusitet kan jeg ikke indlade mig paa. Anfægtelse tales der gan- 

ske bogstaveligen ikke <mere) om. 

+ 
Christus havde den Vished, at det at Han leed, var fyldest- 

gjørende for Alle, ubetinget for Alle, og den Trøst, at med hvert 

et Skridt, hvert et Ord af ham ,opfyldtes Skrifterne". Han var 

Skrifternes Levendegjørelse. 

5% Mynster] sml. 582.591.  %"opfyldtes Skrifterne) sml. Luc. 4,21. 
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[/ Marginen: Martensen] bel 

For Martensen er det ogsaa Charakteristisk, at han aldrig citerer 

den yngre Fichte, Baader, Giinther men bestandigt Schleierma- 

cher, hvem han corrigerer. Det vil sige det mere der er kommet 

til siden Schleiermacher det profiterer han udenvidere, og profi- 

terer tillige at corrigere Schleiermacher. 

24 
At det i en ganske anden Forstand gjælder om geistlige end 

om verdslige Embedsmænd, at de i eetvæk tale om Levebrød, 

ligger dog vistnok for en Deel i den idelige Mulighed, en Præst 

har, til at faae et nyt Embede. En verdslig Embedsmand er næsten 

indskrænket til Avancement i eet og samme Contoir; men en 

Præst forholder sig noget nær til Landets 1000 Præstekald. Noget 

ligger forresten maaskee ogsaa i Livet paa Landet, hvor der ikke 

er synderlig Andet at tale om end Indkomster. 

dr 
Genierne ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden; forfærde 

Menneskene; rense Luften. 

Det Bestaaende har opfundet adskillige Torden-Afledere mod 

eller for Genier: det lykkes — saa meget desto værre for det 

Bestaaende; thi lykkes det een Gang, to Gange, tre Gange — 

det næste Tordenveir bliver desto forfærdeligere. 

Af Genierne ere der to Arter. Den første Arts Charakteristiske 

er Bulderet, Lynet derimod er sparsomt og slaaer sjeldent ned. 

Den anden Art har en <Bestemmelse af) Reflexion i sig, ved 

hvilken de tvinge sig eller tvinge Bulderet tilbage. Men Lynet er 

saa desto intensivere; med Lynets Hurtighed og Sikkerhed ram- 

mer det de udseete enkelte Punkter — og dødbringende. 

588 Martensen] sml. 582.604. PI evebrød] sml. 564.599. 5%Ge- 
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+ 
Socrates elskede Ynglinge, og hvorfor? Fordi der i dem er et 

" Pust af det Uendelige, og det var dette han ønskede bevaret. 

Tag Mynster, han elsker sandeligen ikke Ynglinge, han elsker 

demoraliserede Mænd, som ere demoraliserede ved at maatte 

gjøre endelige Formaal til Livets Alvor — dem lader der sig ogsaa 

herske over. 

SE 

Saa meget har Biskop Mynster været opmærksom paa med 

Hensyn til mig, at han har tænkt: det Menneskes Ulykke er, at 

han har megen Idealitet eller som det hedder mynstersk, at han 

er upraktisk. Med Hensyn til ham kan jeg derfor være ganske 

rolig. 

Dette vil sige for fra en Regjeringsmands Standpunkt at skulle 

blive endog blot farlig, maa man have en Tilsætning af endelig 

Formaal, da: af det Lavere. 

Jo idealere Noget er, jo roligere kan man — forraade det. 

En, der vil have mange Tilhængere, som igjen hver vil have 

sin Fordeel, dele Embederne o: s: v:— han er farlig. En, der ingen 

Tilhængere vil have, selv Intet forlanger — han er aldeles ikke 

farlig, thi det er Idealiteten; og Idealiteten, det veed enhver Stats- 

mand, har intet at gjøre i denne Verden. 

Dersom jeg forfeillede min Opgave, blev verdslig, vilde ogsaa 

kæmpe for Magten: jo, jeg takker, saa vilde Mynster blive op- 

mærksom — og jeg vilde blive ,farlig". 

Den renere Idealitet er Noget, man aldeles Intet har at frygte 

af, og Nogen, man aldeles ingen Forpligtelse har imod. 

Hvilke Evner jeg havde, at jeg var den Flittigste af alle, hvor 

redelig og uegennyttig jeg stræbte: det har Biskop M. forstaaet. 

Men dette kunde ikke bevæge M., ei heller, hvad han dog ogsaa 

5% Socrates elskede Ynglinge] sml. S.V. XI, S.171. Mynster] sml. 
585.592. 5% Mynster] sml. 591.597. 
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vidste, hvorledes de Fornemmere intriguerede mod mig, og Pø- 

belen forhaanede mig. Alt dette kunde ikke bevæge ham, til dog 

med eet Ord at vidne for mig og min Sag. Men derimod kunde 

han i blødagtig Nydelse af Magten tage det ganske rolig og selv- 

behageligt til Indtægt, hvad Fordeel han kunde have af, at jeg, 

fængslet til Mindet om min Fader, gjorde Alt for at understøtte 

ham. 

Nei, en Statskirkens Tjener i Mynsters Stiil og en Lærer i 

Christendom: de ligne da slet ikke hinanden. 

SiD 

Paalangs ad Siden: 

De to Afhandlinger af Anti-Climacus (Indøvelse i Christen- 

dom) kan udgives strax. 

Hermed standser saa Productiviteten, væsentligen er den 

allerede (forsaavidt den ganske er min) standset ved ,Fre- 

dags Talerne"., Det Pseudonyme til Slutning er et Højere, 

som jeg kun kan antyde. Pseudonymiteten <anden Gang> 

er netop Udtrykket for Standsningen. Det er med mig qua 

Forfatter som med den Flod Guadalquibir, der etsteds styr- 

ter sig under Jorden: der er en Strækning som er min: det 

Opbyggelige; bag ved og foran ligger den lavere og den høiere 

Pseudonymitet; det Opbyggelige er mit, ikke det Æsthetiske 

ei heller Det til Opbyggelse og endnu mindre det til Opvæk- 

kelse. 

Paalangs ad Siden: 

Anti-Climacus skal blive staaende som den høiere Pseu- 

donymitet, og derfor kan Opsatsen: Climacus og Anti-Clima- 

forhaanede]) sml. 559.599, %%de to Afhandlinger etc.] 3: I (,, Kom- 
mer hid osv.") og II (,Salig Den osv.") af ,,Indøvelse i Christendomf, sml. 615.— 
Sml. 571.610. Fredags Talerne] 2: Fjerde Afdeling af , Christelige Taler" 

(S. V. X, S. 247 ff.). — Sml. 424.678. Guadalquibir] sml. 422.510.546. 
5%4 Ao nti-Climacus] sml. 582,593.615. 
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cus ikke bruges, med mindre det skulde være <af> en ny 

Pseudonym. Det vil sige, jeg kan ikke være Forfatter af den 

Opsats. 

Men ved at eftersee, seer jeg, at det heller aldrig har været 

paatænkt. Opsatsen er af Anti-Climacus selv. Det lader sig 

ogsaa gjøre. Dog er en ny Pseudonym maaskee bedre. 

a+ 
Det er et sandt Ord af Luther, i Prædikenen over Epistelen 

paa Iste Søndag i Fasten, strax i Begyndelsen: 

Erfaring lærer ogsaa, at Evangeliet ei er forblevet puurt ogreent 

paa noget Sted i Verden længer end i Mands Minde; men saa 

længe de have levet, som først have bragt det i Gang, er det 

blevet staaende og har tiltaget — naar de vare døde og borte, var 

Lyset ogsaa ude. Saa kom Sekterere og falske Lærere. 

Den sidste Bemærkning er mindre vigtig. Det Første er aldeles 

sandt, kun synes Luther ikke selv ret opmærksom paa den Tanke- 

Bestemmelse, som ligger deri. Samtidighedens Forhold med Chri- 

stus er det Sande, er Situationens Sandhed. Dernæst kommer 

saa det Deriverede: Samtidighed med en dog i strengere Forstand 

sand Christen. Christendom paa anden Haand er Vrøvl; thi det 

er Christendom uden Virkelighedens Spænding. 

+ 

+ 
Det der bidrager til at udpege mig som en Særling og Halvgal, 

er ganske rigtigt Det, som er det Gode ved mig: at jeg byder et 

renere Indtryk af Idee. De Andres Liv og Stræben — for Viden- 

skab, dem kan man godt forstaae, da man forstaaer dem i deres 

Stræben for eller i Kraft af eet eller andet endeligt Formaal, det 

er for Udkommet de prædike Christendommen, det er som Pro- 

5% Ord af Luther] En christelig Postille (se til VII A192). 2. Deel, S. 163. 
— Sml. 545.630. 
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fessorer, altsaa paa Embedsvegne, de docere Christendommen: 

jo, jeg takker. Men er det Christendom? i 

Derfor er mit Liv ogsaa dog lidt til Forargelse; det Forargelige 

er, at det dog nogenlunde udtrykker, at der <er> Idee til. De 

Andres Liv udtrykke, at der er fede og gode Levebrød til, Titler 

og Værdigheder: hvad forargeligt skulde vel deri være, nei, det 

er Sandhed og Viisdom. 

+ 

4 
Jeg finder det er frækt, at christelig Geistlighed og Biskop 

Mynster fremfor alle, vover at gjøre i christelig Prædiken det 

verdslige Begreb af Værdighed gjeldende, hvilket Begreb chri- 

stelig er et ganske andet. 

Verdsligt vilde det være under en Excellences en fornem 

Mands , Værdighed" at prædike paa Gaden: men gjorde Christus 

det ikke, og har han ikke derved omstemplet Begrebet Værdighed. 

Verdslig Værdighed er Pyntelighed o: s: v:, samt fornem Fjern- 

hed, christeligt er det at lide for Sandheden, og at naae ganske. 

det daglige Livs Virkelighed. 
+ 

Paalangs ad Siden: 

Begrebet ,,Christenhed" ,den bestaaende Christenhed" er 

det der skal reformeres (den Enkelte). 

Maieutik er det der behøves. Det gjælder aldeles ikke om 

at faae nogen Forandring i det Udvortes, ei heller om at jeg 

f. E.,i hvad jeg selv for Gud har forstaaet mig i, fik Hundreder 

til at efterligne mig, det gjælder om, at Menneskene foran- 

5% Mynster] sml. 592.599. det verdslige Begreb af Værdighed] 
sml. 657. 5%8&reformeres] sml. 537.538.660. den Enkelte] sml, 
286.646. 
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lediges til at blive opmærksomme paa, at hver Enkelt skal 

søge det primitive Gudsforhold. 

En Flankefægtning men dog ikke personligt mod Den og 

Den kan føres mod Geistligheden, at den dog er blevet altfor 

verdslig; men ikke som skulde nu her gjøres Forslag til For- 

andring i det Udvortes. 

Det var dog Utaalmodighed, at jeg vilde pludselig trænge 

ud af den indirecte Meddelelse og personligt overtage det 

Hele i Egenskab af en Overordentlig. Forvirringen vil ikke 

være udeblevet trods alle mine Restrinctioner og Clausuler 

dette Skridt betræffende. 

+ 
Det Christeliges Proportioner i et ganske 

simpelt Exempel. 

Skriften siger: søger først Guds Rige — og Landets samtlige 

Geistlige, som in parenthesi bemærket, maaskee dog have søgt et 

Kald — de græde Alle, naar de prædike derover. 

Tag nu Virkeligheden. I en samtidig Generation er der En, 

som gjør Alvor af det. Hvad saa? Mon Staten, mon nogen Privat 

paanøder Folk Embedsstillinger eller Ansættelser. Altsaa ,de 

Andre" de søge hver Sit, Een det Embede en Anden det Em- 

bede, Een gifter sig med den Pige, en Anden med den Pigeo:s:v: 

o:s:v: Kun han staaer tilbage han der først søger Guds Rige. 

Men saa ærer vel Alle ham, at han saaledes gudeligt ved først 

at søge Guds Rige giver Afkald paa alt Andet? Ja, tag det der! 

Nei, det varer ikke længe, saa bliver der smaaleet af ham, han 

bliver ynket som et Stakkels upraktisk Menneske o:s: v: 

Altsaa: Den,der gjør Alvor afat følgeChristendommensForskrift, 

han opoffrer ikke blot Alt — men han bliver tillige ynket og udleet. 

Er han nu en stillere eller en svagere Sjel, saa bærer han dette 

taalmodigt for Guds Skyld,<og)x saa bliver det vel ikke til mere. 

det primitive Gudsforhold] sml. 485.648. en Overordentlig] 

sml. 544,608. '?”et Kald] sml.589.619, opoffrer...Alt]sml.592,623. 
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Men opløfter han Røsten og vidner, at det er Christendom, at 

han gjør det qua Christen: saa kommer det Næste, saa bliver 

han udskjeldt for en Hykler, hadet, afskyet o:s: vi: o:s:v: 

Jeg hører Indvendingen — sandt, Biskop Mynster f. E. er klædt 

i Fløjiel, Storkors af D. og D M., Ordensbiskop, Excellence: mon 

det vilde falde ham <selv)> ind at sige, at han er blevet dette ved 

først at søge Guds Rige. 
== 

+ 
Skammeligt er det dog som man har brugt det Christelige 

endog til Raffinade i det Verdslige. Man attraaer det Verdslige 

trods nogen Hedning — men tillige overklæder man det med — 

christelig Foragt for alt Verdsligt. Tak, det er at høste to Gange. 

4 
Der kunde dannes et ret godt Pendant til den Scene hos Hol- 

berg i det lykkelige Skibbrud mellem de to Tjenere, hvor den ene 

læser op: den 10de hujus skrev min Herre et Vers, hvorfor han 

fik en ny Kjole — og nu den anden Tjener: der kunde dertil dan- 

nes et ret godt Pendant ved at lade det være Forskjellen mellem 

en Apostel og en Prædikant i den bestaaende Christenhed. d. Ste 

hujus blev min Herre<(Apostelen)> fængslet; den Ste hujus blev 

min Herre (Præsten i det Bestaaende) for en Tale om hvorledes 

Apostelen Paulus blev fængslet, Ridder af D. d. 7 hujus blev min 

Herre (Apostelen) korsfæstet; d.7 hujus blev min Herre (Præsten 

i det Bestaaende) for en Prædiken om hvorledes Paulus troende 

gik Martyriet imøde indbudet til Taffels hos Majestæten, der be- 

hagede at takke ham i de huldsaligste Udtryk. 

Scenen kunde betitles et synderligt Sammentræf, og deri for- 

tælles, hvorledes Fortælleren blev Vidne til dette besynderlige 

Mynster] sml. 597.611. 61Scene hos...lykkelige Skibbrud] 
2. Akt, 2. Sc. 
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Sammentræf mellem To, af hvilke den Ene havde kjendt Aposte- 

len Paulus personligt og holdt Dagbog over hans Liv, den anden 

var i Tjeneste hos Hs Højiærværdighed Oberhofprædikant Th.; 

og det var disse to der læste Listerne op, ligesom hos Holberg, 

uden at see hinanden. 

I Marginen til 601: 

Man kunde ogsaa gjøre det saaledes, at blot Dato blev fælles. 

d. 25 Juli 48 sagde Paulus det og det — hvorfor han blev hud- 

flettet. d. 25 Juli 1848 sagde N. N., at Paulus havde sagt det og 

var blevet hudflettet derfor og blev N.N. til Belønning derfor R. 

af D. 

+ 
Da Alt er dobbelttydigt, hvad der hænder et Menneske lige 

saa godt kan være Prøvelse som Straf, hvilket Individet kun kan 

afgjøre med sig selv: saa følger jo deraf, at jeg i Forholdet til en 

Anden som en Anden i Forholdet til mig, skal forklare Alt som 

Prøvelse. I ethvert Tilfælde, er det en betænkelig Sag, at et Men- 

neske i Forhold til andre Mennesker er tilbøielig til at forklare 

deres Lidelser som Straf. 

[I Marginen: Martensen.] 

$ 128 fra Pag. 291—306 indeholder da Martensens Opposition 

mod den moderne Videnskab. 

Her seer man ret, at det hverken er Kjød eller Fisk. 

Naar det kniber, værger han sig med , Forargelsen", det , An- 

stødelige”" o: s: v:, Men see, i næste Øieblik gjør han fra den 

anden Side selv Anstrengelse for at begribe 9: for at vise, at det 

dog ikke er der. 

Oberhofprædikant Th.] sml. S.V. X, S. 336. 804 Martensen] sml. 
588.606. $128...291—306) i det til 558 anf. Skr. 
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Det erindrer mig ganske om hiin Note <cfr. p. 138. note2 i 

»Smulerne", hvor en Mand siger: det er det Usandsynlige — 

bliv nu blot lidt, nu skal jeg gjøre det sandsynligt. 

Det er saa klart som Dagen, at min Categorie er den eneste 

christelige: at begribe at man ikke kan begribe det, at forsage at 

ville begribe det. Ellers fremkommer en Omsætning af Troen i 

et ganske Andet, saa jeg ved at gaae videre end Troen ganske 

rigtigt gaaer fra Troen. I Troen er Forargelsens Mulighed et op- 

hævet Moment; men videre heller ikke — fordi jeg jo skal bevare 

mig i Troen. Mener jeg, nu at være perfect i Troen, at have troet 

nok — for saa at begribe: saa gaaer egentlig hele det Christe- 

lige ud. 

Martensen er aldeles ikke Dialektiker. 

+ 

++ 
Herseer man ret Subjektiviteten i Christendommen. Ellers dad- 

ler man det, naar en Digter, en Kunstner o: s: v: anbringer sig 

selv med i sin Frembringelse. Men dette gjør just Gud, det gjør 

han jo i Christo. Og just dette er Christendom. Skabelsen er egent- 

lig først fuldendt, idet Gud har anbragt sig selv med. Før Christus 

er Gud vel anbragt med i Skabningen, men som et usynligt Mærke, 

ligesom Vand- Mærket i Papir. Men i Incarnationen fuldendes 

Skabningen derved, at Gud har anbragt sig selv med. 

+ 

[I Marginen: Martensen.] 

Skal det være Videnskabelighed? Hvert Øieblik værger han sig, 

ved at sige, at hvis vi ikke tænke os Forholdet saaledes, falde vi 

nu i det Kjætterie nu i det Kjætterie. Hvilken Passiar af en Viden- 

hiin Note...i,,Smulerne"] S.V.IV,S.257f. %%Martensen]) sml. 
604.609. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 26 
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skabsmand! Om noget er et Kjætterie eller ikke, hvad bryder 

Videnskab sig derom, dersom det ellers er tankerigtigt. At afvise 

Noget fordi det er Kjætterie, er aldeles uvidenskabeligt. Mod 

Kjætterie værger Kirken sig ved Troen og ved Forargelsens Mu- 

lighed. Men Martensen er videnskabelig, han begriber det allige- 

vel. Men kan han begribe det, saa er det jo ingen Maneer at afvise 

det Modsatte fordi det er Kjætterie. 

Et saadant Sammensurium — ja det vil formodentlig gjøre stor 

Lykke! Martensen har ikke een eneste Kategorie, der er ikke 

mere Videnskabelighed i hans Dogmatik end i Mynsters Prædi- 

kener; men saa ere disse i andre Henseender fortrinlige. 

Dersom Martensen vilde tage eet eneste Begreb, saa skulde jeg 

snart vise ham, at han hverken er det Ene eller det Andet. Men en 

saadan stor Bog, og saa alt det Apparat, og saa hele Dogmatiken, 

og saa garderet ved alle haande Udflugter, naar det kommer til 

Stykket, at Systemet endnu ikke er ganske færdigt og Deslige! 

Hr 

SE 
Det er meget sandt af Tersteegen i ,,Stimme aus dem Hei- 

" ligthum" 

v. 63. (p. 515 i min Udgave af Tersteegens Skrifter v. Georg 

Rapp, Essen 1841) 

Untreu und Trågheit zu verhehlen, 

Låsst man sich zu den Schwachen zåhlen; 

Man scheut, zum Schein, den frommen Schein, 

Wenn man nicht Lust hat, fromm zu sein. 

-a- 
Deri ligger ogsaa det Veemodige for det Overordentlige, at det 

i Øjeblikket seer ud som var den Overordentlige det Eneste, der 

é&" min Udgave] 3: den til 479 anf. Udg. (sml. til 486). 608 det Over- 
ordentlige] sml. 598.626. 
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ikke udrettede Noget; selv en Skolelærer paa Landet, enhver 

Familiefader o: s: v: udretter dog mere end den Overordentlige, 

gjør dog Nogen eller Nogle Gavn, medens den Overordentlige 

ene er til for Ideen. 

Sagen er den Overordentlige er egentlig til for at notere<den 

nye Priis>og skrue Prisen op — dette er Noget der i en vis For- 

stand ikke interesserer et eneste Menneske. De Andre, alle, som 

leve i det Bestaaende, det Givne, operere ved at gjøre Omsæt- 

ninger til den givne Priis. 

+ 
Tag Paradoxet bort fra en Tænker — saa har Du en Professor. 

En Professor han raader over hele Rækken af Tænkere fra Græ- 

kenland til den seneste Tid; det seer ud som stod Professoren over 

dem alle. Jo jeg takker, han er naturligviis et uendeligt Ringere. 

En saadan Professor som f. E. salig J. Møller, det var en rigtig 

Professor; han forstod at borttage Paradoxerne. 

+ 
Al christelig og overhovedet al ethisk Erkjenden er ikke hvad 

den er, naar den er udenfor sin Situation. 

En Situation (Virkeligheden nemlig, eller at man udtrykker det 

Erkjendte i Virkeligheden) er conditio sine qua non for den ethiske 

Erkjenden. 

Dette er der ogsaa gjort opmærksom paa i Slutningen af Skriftet: 

kommer hid Alle I, som arbeide og ere besværede. 

8$099m]. 573. en Professor] sml. 606.612. J. Møller] 3: Jens Møller, 
f. 1779, dim. til Univ. 1797, theol. Kand. 1800; Prof. extraord. i Theologi ved Univ. 

1808, Prof. ord. 1813; d. 1833. (Sml. 502).  %"i Slutningen osv.] S.V. XII, 
S.61f. Skriftet: kommer hid osv.] sml. 593.615. 
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+ 
At den ,christelige — Stat" er baseret paa en Usand- 

hed, forikkeatsigeen Løgn, 

oplyst ved Biskop Mynsters Existents. 

Den ,Cchristelige — Stat" er jo den, hvor Alle eller dog Gjen- 

nemsnittet af de Undersaatter, som ikke vitterligt bekjende sig til 

en anden Religion, ere Christne. 

Naar saa er, saa udvikler der sig naturligviis et fast Begreb 

Geistlighed, det bliver Embedsmænd som de verdslige, og der 

bliver nogle af dem meget høie og fornemme ligesom og rigeligt 

gagerede. 

Naar saa er — thi dersom saa ikke er, dersom hverken alle 

Undersaatter, eller væsentligen langtfra Gjennemsnittet ere 

Christne: saa vil jo den christne Kirke blive et lille eller et min- 

dre Samfund i Staten, og det at være christelig Præst hverken en 

Embedsstilling ei heller synderligt profitabelt, kort aldeles ingen 

Opgave for Ærgjerrige. 

Tag nu Biskop Mynster. For at være noget saa fornemt og qua 

Geistlig, maa der være en christelig Stat; hans hele Tilværelse 

qua fornem Geistlig støtter Begrebet ,,christelig — Stat”, paa 

hvilket den selv hviler. 

Men hvorledes lever nu den Mand, eller hvad udtrykker hans 

Liv existentielt, hvorledes er det redigeret fra tidligste Tid? Hvad 

hans Liv udtrykker er: lad os for Gud i Himiens Skyld ikke 

komme i Kast med Mængden af Mennesker (— i den christelige 

Stat, som jo altsaa ere Christne —) lad os leve saa fjernt og for- 

nemt fra Gjennemsnittet af Mennesker som muligt; om Søndagen 

prædike vi, men naturligviis i det pragtfulde Guds Huus, garan- 

teret af al mulig Fornemhed ,derudenfor, nei, der skal jeg vel 

vogte mig for at prædike" (dette eller noget Lignende har han 

selv sagt i en Prædiken mundtligt; det findes anført i Journalen 

etsteds, vistnok i NB", og sandsynligviis er det saa trykt i hans 

senere udgivne Prædikener); lad os være en lille Kreds, som 

Mynsters] sml. 599.614. i Journalen etsteds] 359.  trykti 
hans... Prædikener] se til 359. 
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holder sammen. (Der staaer ogsaa i een af hans sidst udgivne 

Prædikener, hvor han vil trøste i Anledning af 48 ,der gives 

dog endnu Kredse" nemlig hvor man nogenlunde trygt kan ind- 

rette sig). 

Jeg vil nu her ikke videre dvæle ved, at de Kredse eller den 

Kreds han holder sammen vistnok neppe er den bedste Samling 

af Christne, men er de verdslig Fornemme. Nei, selv om hiin 

Kreds var de bedste Christne: hvilken Usandhed. Han tager Pro- 

fiten af det Sandsebedrag, at der er en christelig Stat (Profiten er 

at være Biskop, øverste Embedsmand, Fornemhed og Anseelse, 

Embeds-Bortgivelse og anden Nydelse, store Indkomster) og exi- 

stentielt udtrykker han, at Mængden af Mennesker er intet min- 

dre end Christne, men raa og uvidende Pøbel. 

See det er den christelige Stat. 

Hvad der gjælder om Biskop M., det gjælder mere eller mindre 

om enhver Geistlig i Hovedstaden. Med Geistlige i en Landsby- 

Menighed er Forholdet noget Andet; de nyde ikke synderlig For- 

deel af den saa kaldte christelige Stat. 

[I Marginen: Martensen] vig 

$ 217, pag. 447 t maa bemærkes. Martensen antager, at skjøndt 

Alle ere døbte, ere ,der Tusinder og Tusinder som henleve deres 

Liv, uden at komme i et personligt Forhold til Christus.” og der 

er ,kun en liden Skare virkelig Opvakte og Gjenfødte.” 

Aber — med hvad Ret har man saa frembragt det Skin ved at 

døbe Alle. Hvis den christne Kirke havde holdt sig fri for Svoger- 

skabet med Staten (men saa var det gaaet løs paa de Geistliges 

Beqvemmelighed): Spørgsmaal, om der saa ikke ville være langt 

i een af... Prædikener] se J. P. Mynster, Prædikener holdte i Aaret 1848 

(Kbh. 1849. — Ktl. Nr. 232), S. 72 ff. &? Martensen] sml. 609,613.616 

$ 217, pag. 447] i det til 558 anf. Skr. TSe 613. 
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flere sande Christne? Kirken har hildet sig selv i et Sandsebedrag, 

som netop vanskeliggjør Opvækkelse til Christendom. 

+ 

I Marginen til 612: 

tefr. videre p. 449Ø. ,den forberedende Naade, et Begreb, der 

vel nærmest har sin Anvendelse udenfor Kirken" ja, det skulde 

jeg mene; og det med at give alle Skin af at være Christne er 

Spilfægterie. cfr. Journalen NB" p. 258. 

4 
Digterisk af en digterisk Person 

om Biskop Mynster eller en 

saadan Erscheinung i Ålmin- 

delighed. 

Jeg negter ikke, hans Gestus ere mægtige Armbevægelsen et 

Mesterstykke; naar han slaaer sig for sit Bryst eller paa sit Bryst 

(hvor Storkorset sidder funklende) og siger ,da Paulus stod i 

Lænker for Festus"..….. saa, ja saa finder jeg ikke den fjerneste 

Lighed mellem Paulus og Eminentsen — ikke som var dermed 

sagt, at Eminentsen er uden Lænker — han staaer jo, just i det 

Øieblik, lænket i hele en verdslig Fornemheds Hæder, lænket i 

en verdslig Fornemheds Trælle Hensyn. Talen om ham kan der- 

for ikke heller vedblive som hans om Paulus: da Paulus stod i 

Lænker ,han var dog frif — thi hans Eminentse skjøndt fritstaa- 

ende skjønnes intet at være mindre end — , fri.” 

Paalangs ad Siden: 

»Indøvelse i Christendom" bliver det Sidste, der bliver at 

udgive. Der ender jeg for denne Gang. 

83%, 449] i det til 558 anf. Skr. Journalen osv.] a: 528. Digte- 
risk] sml. 559. Mynster] sml. 611.620. da Paulus osv.] se det til 611 

anf. Skr., S. 98f. YIndøvelse i Christendom)] sml. 610.678. 
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Der er altsaa taget Aaret 48 med; thi det af Anti-Climacus 

er Alt fra 48. Resten er fra 49. Det angaaende Forfatterskabet 

bliver efter Bestemmelsen at henlægge. 

Udgives ,Indøvelse i Christendomf saa er det indfriet 

hvad der blev antydet paa flere Steder, at gjøre Alvor af at 

sætte Forargelsens Mulighed. Dette forholder sig ogsaa væ- 

sentligen til min Opgave, der bestandig er, at skrue Prisen 

ved at anbringe et Dialektisk. Men ogsaa af den Grund maatte 

der bruges en Pseudonym. Det, der repræsenterer det dialek- 

tiske Moment, har altid været <af> en Pseudonym; at ville 

gjøre mig selv dertil, var baade usandt og altfor frygtelig 

voldsomt et Middel til Opvækkelse. 

[7 Marginen: Martensen.] dy 

Docere Alt kan Martensen. I Dogmatiken p. 456 m: ,Jo mere 

levende og kraftig Troens Forkyndelse optræder i Verden, desto 

mere bliver den et Tegn, der modsiges, og Verden nødes til at 

aabenbare sit Fjendskab mod Sandheden, der just ved denne 

Modstand virker.” Meget godt for Udenads- Læsning — thi nu 

Martensens Liv: han ligger i med Speculationen, beiler smin- 

ket til Philosophiens Gunst, accommoderer o:s: v:o:s:v:— og 

dette priser han saa selv som Viisdom i Modsætning til Paradoxet. 

Men uden Paradox lader Troen sig ikke forkynde kraftigt, og 

Paradoxet er det just der spænder Verden i Torturen, saa den 

med eller mod sin Villie maa blive aabenbar. 

See det kan man kalde en Professor, nu ja, i Modsætning til 

en Tænker. 

+ 
det af Anti-Climacus] >: ,Sygdommen til Døden" og ,Indøvelse i Chri- 

stendom" (I-II, sml. 593). — Sml. 594.636. Det angaaende Forfatter- 

skabet] se til 510; sml. 567.646.678. 69 Martensen] sml. 613.618. 
Dogmatiken)] se til 558. 
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kig 
[/ Marginen:Grund-Forrykkelsen i den moderne Chri- 

” stenhed.] 

Som jeg i alle Retninger har viist, at hele det Moderne er en 

Forrykkelse af det Christelige tilbage i det Æthestiske: saaledes 

er ogsaa her en Forrykkelse: at man har aldeles forvirrende ud- 

videt Begrebet om den forberedende Tilstand for det at være 

Christen. Mennesker <i Tusindviis>, der langt, langt fra i Hen- 

seende til Indtryk af Christendommen staae paa lige Trin med 

Katechumener, har man udenvidere gjort til Christne. Derved 

bliver der saa Avancement, skal Saadanne være Christne, saa 

bliver en maadelig Catechumen en udmærket Christen. Og dette 

er omtrent Forholdet i ,,den bestaaende Christenhed.” Som over- 

alt har man ogsaa her ladet Pladsen No 1 gaae ud, ladet en Plads 

No 3, som ellers intetsteds har hjemme, rykke op i virkeligt Num- 

mer, og Classen No 2 bliver No 1. Apostlene, de første Christne, 

Sandheds-Vidnerne o: s: v: blive Phantaster, 

[I Marginen: Martensen] i 

Dogmatiken p. 480 n: og 481 ø. 

Det var en snurrig Syllogisme! Tidligere i $ udvikler Marten- 

sen, at en mundtlig Overlevering er udsat for Forvanskning i Ti- 

den. Derfor er et skrevet Ord nødvendigt?, Og nu vedbliver han. 

» Derfor finde vi ogsaa, at Christus ikke beraaber sig paa Jøder- 

nes mundtlige Tradition, hvilke han i mange Maader betegner 

som Plantelser,der skulle oprykkes, hvorimod vi idelig høre ham 

sige: der staaer skrevet, høre ham spørge: hvorledes læser Du?" 

Hvilken Syllogisme. Er det fordi Christus anseer det skrevne Ord 

for tilforladeligere, er det derfor han beraaber sig paa det Skrevne 

ikke paa det Mundtlige, altsaa Christus antog forresten begge for- 

resten lige guddommelige! Og nu denne Syllogisme, der i en 

Mellemsætning indskyder ,at Christus betegner den mundtlige 

é"Sandheds-Vidnerne] sml. 431. 88Martensen| aml. 616.619. 
Dogmatiken)] se til 558. 
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Overlevering i mange Maader, som Plantelser, der skulle opryk- 

kes" — en Mellemsætning, der giver en ganske anden Betragt- 

ning af Sagen, og tilintetgjør det Sluttende i hele Syllogismen. 

Det Hele er saadan en Præke-Syllogisme. Den er brugt af 

Mynster i hans Prædiken om Guds Ord; men Martensen skulde 

forbedre! 

tI Marginen: Anm. Gud veed om man ikke engang gaaer videre 

ad den Vei og siger: et skrevet Ord er saa let udsat for Forvansk- 

ning, selv en Skjønskriver kan saa let skrive feil: derfor var et 

trykt Ord nødvendigt. 

H- 
[7 Marginen: Martensen om mig.] 

Martensen synes at stikle til mig ved denne Tale om et sygeligt 

egoistisk Liv som Enkelt (det er i den $ om Gjenfødelsen $. 234.). 

Hertil maatte svares. Hvad Christendommen forstaaer ved 

Sundhed er noget ganske Andet end hvad det verdslige Menne- 

ske forstaaer ved Sundhed. Det verdslige Menneske vil forstaae 

ved Sundhed: at give en uendelig Stræben en god Dag, men at 

være klog paa de endelige Formaal, at faae sig saa hurtigt som 

muligt et feedt Levebrød og en Fløiels- Mave, at leve i de for- 

nemme Kredse, Intet at gjøre uden at have jordisk Fordeel deraf, 

ikke phantastisk at tjene gratis end sige at give Penge til (nei saa 

hellere, at benytte sig af den Fordeel at Consistoriet lader Ens 

Bog trykke gratis — og saa lade sig det refundere af Forlæggeren) 

— naar man saa dertil er to Gange gift: saa vil det verdslige Men- 

neske ansee En for meget sund, ja endog ansee det for et Beviis 

paa sjelden Sundhed, at man selv i sin Ethik kan docere, at det 

andet Giftermaal ikke er at prise. 

See i den Forstand er jeg rigtignok en sygelig Person — og en 

Egoist. 

69 Martensen] sml. 618.620. $.234] i det til 558 anf. Skr. (S. 475). 
Levebrød] sml. 599.650. to Gange gift] Martensen havde d. 22. Decbr. 

1838 ægtet Helene Mathilde Hess, der døde d. 20. Septbr. 1847; derefter d. 10. 

Novbr. 1848: Virginie Henriette Constance Bidoulac. selv i...kan docere] 

sml. Martensen, Grundrids til Moralphilosophiens System (Kbh. 1841), S. 84 f. 
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Det at bøie sig for en Idee, at tabe noget af den animalske 

Sundhed til egennyttigt at være om sig og Deslige det anseer 

Christendommen netop for et Tegn paa Sundhed. 

+ 

[I Marginen: Martensen.] od 

I en Anmærkning til $ 255 hvor Martensen taler om ,den 

Erfaring, at der ere mange Døbte, som ikke ere personlig Gjen- 

fødte og Troende", forklarer han dette af flere Grunde, blandt 

Andet ,af Kirkens ufuldkomne Forvaltning af Sacramentet, idet 

den ofte har givet Daaben til Saadanne, om hvilke den menne- 

skeligviis maatte forudsætte, at Betingelserne vilde fattes for 

Naadegavens Udvikling". 

See, det var en anden Snak. Der, har Martensen nok ikke con- 

fereret med Mynster. Ved Hjælp af det Martensenske er Stats- 

Kirken sprængt, han som jo antager, at der ere Tusinder og Tu- 

sinder, som ikke ere Troende og Gjenfødte, men deres Børn ere 

jo altsaa at udelukke fra Daaben. Mynster forstaaer sig bedre paa 

Stats-Kirke, han vil endogsaa have Børnene tagne med Magt for 

at døbes. Herunder et overstreget Dobbeltkors 

I den følgende $ har han dog selv mærket noget, og indseer, 

at man let kunde komme til consequent at opgive Barnedaaben. 

Derpaa gaaer det da som sædvanligt, han bestemmer egentlig 

slet Intet; han antager nu i $ 256, at man udenvidere skal døbe 

alle Børn. 

Det er dog Spilfægterie som Alt. 

+ 
[I Marginen: Martensen] 

See, det er overhovedet det svigefulde ved alt det Martensen- 

ske. Det at det Christelige er Daarskab for Verden skal være 

&0Martensen| sml. 619.621. Anmærkning til $255...følgende $ 
EEE 256] i det til 558 anf. Skr. (S. 513.514.515), Mynster] sml. 614,660, 

621Martensen] sml. 620.622, 
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Alvor. Den Christne skal altsaa villigt lide dette, at det, som er 

ham det Højeste, er Verden Daarskab. Men her kommer Udflug- 

ten. Istedetfor at ville lide dette, gjør man det der er Daarskaben 

til Udtrykket for det Dybe, det Dybsindige, saa det egentlig bliver 

en Strid mellem Overfladiskhed og Dybsind. Det er det uærlige. 

Man skal tilstaae, at det er Daarskab, fordi nu Gud vil det saa- 

ledes, og at derfor tør jeg ikke Andet end troe det. Men er Daar- 

skaben blot Udtrykket for det overordentlig Dybsindige — hvo 

vil ikke gjerne være dybsindig. 

+ 

[I Marginen: Martensen.] ig 

Om Ordinationen faaer man at vide ,,at den ikke meddeler 

overordentlige Gaver" ,men at den dog heller ikke blot er en 

Ceremonie" 

Godt, hvad er saa Ordinationen? 

Men saaledes er det overalt. Det seer ud, som var det Noget 

— men egentlig bliver der Intet sagt. 

Martensen maatte socratisk reduceres til Ja — og Nei, thi han 

er ganske det Sophistiske: paa den ene Side og paa den anden 

Side. 

Med Martensen vilde jeg aldrig indlade mig uden at have No- 

tarius publicus med, for dog at faae Noget til at staae fast. 

++ 

4 
Den der skal være Lærer i det Existentielle maa altid selv 

være mærket af, at have udsat sig for Det, som er i den alminde- 

lige Mening den største Fare. 

Da det Christelige streed med de umiddelbare Lidenskaber, da 

Kjødets Lyst og Alt hvad dertil hører, var Menneskenes største 

é&? Martensen] sml. 621.628. faaer man at vide] det til 558 anf. Skr., 
S. 533f. 
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Fare fordi det var dem det Høieste: da maatte Læreren ved at 

være ugift og paa anden Maade vise, at han var Læreren. 

I Forstandens Tid er ,,Grinet" den af alle meest frygtede Fare, 

alt Andet kan et Menneske i vor Tid lettere taale, men det at blive 

latterliggjort end sige overleveret til dagligt at udgrines: denne 

Fare gyse Menneskene mere for end for den marterfuldeste Død 

og kun i en Art afsindig eller dæmonisk Rapport til Rædselen, 

sige de om den der saaledes kommer i Fare: det er Ingenting, 

hvilket just hører med til Marteren. 

Altsaa dette er Faren. Og derfor bør Læreren i vor Tid være 

mærket af at være forsøgt i den Fare. 

Andre bevise jo rigtignok af store Embeder, høie Rang, Stjerner 

og Baand o: s: v: deraf bevise de, at de ere Lærere. Jeg beviste 

ved det Skridt at udsætte mig for Grinet, at jeg idetmindste har 

Begreb om hvad det er at være Lærer. 

+ 
I en vis menneskelig Forstand maa man stille Sagen ganske 

omvendt af hvad man ellers gjør. Man pleier, at finde det aldeles 

i sin Orden at Disciplene følte sig forladte ved Christi Bortgang, 

at der maatte et Mirakel til for at styrke dem, at de sagtens kunde 

være stærke, saa længe Christus var hos dem og Deslige. 

Man glemmer, hvad simpel menneskelig Erfaring lærer. Disci- 

pelen fører i en vis Forstand en forknyttet Existents saa længe 

Mesteren lever med ham. Discipelen kan i en vis Forstand ikke 

komme til at være sig selv, vakler mellem snart hvert Øieblik at 

ængstes ved Lærerens Dom, som er saa lige ved Haanden, snart 

hvert Øieblik at ville støtte sig ved ham. 

Loven er bestandigt den: at just for at faae hele sin Styrke, maa 

et Menneske ikke have synlig Hjælp men kun usynlig Hjælp. 

Den samme guddommelige Hjælp der som usynlig er absolut 

hjælpende, er i en vis Forstand, menneskelig talt, ogsaa vanske- 

liggjørende, naar den er synlig. 

Grincet] sml. 599.632. 



A 624—626 (Journ.) 389 

Det er dog vel ogsaa Meningen af Christi Ord: at det er dem 

gavnligt, at Han gaaer bort; thi ellers kan Aanden ikke komme. 

Christendommen er og skal være i sit Første saa forfærdelig, 

at kun et absolut skal kan drive et Menneske ind deri. Men dette 

Første har man afskaffet. Saa har man taget Christendommens 

Andet: Mildheden — og den anbefaler man nu af forskjellige 

Grunde, man forsvarer den og Deslige. 

Men det vil komme Slægten dyrt til at staae. Thi som et for- 

kiælet Barn til sin egen Fordærvelse faaer Forældrene bevæget 

til ikke at være strenge: saaledes har Slægten til sin egen For- 

dærvelse faaet dem der skulle befale og bruge Myndighed narret 

til eller forskrækket til ikke at turde sige: Du skal. 

Hvad Verden allermeest behøver er nu: dette Du skal, udtalt 

med Myndighed. Det er det Eneste, der kan give Fart; og Den 

forstod sig ikke ilde paa sit eget Vel, der bønligt bad en Anden: 

tael blot strengt til mig. 

»Du skal” er afskaffet. I ethvert Forhold, selv i Prædikenen 

gjøres de Samtidige til Instantsen; Taleren eller den Enkelte an- 

befaler sin Sag, sine Varer, det være Rosiner eller Christendom 

— men der er ingen Lærer, og ingen Forsamling af Lærende, o, 

langtfra, enhver Forsamling er Mesteren og den Enkelte en Exa- 

minand. ++ 

== 
I Sandhed dersom jeg dog engang oplevede den Situation, at 

En havde det Forfærdelige og kom til mig for at jeg skulde trøste! 

Men det er en frygtelig Qval saaledes at være uproportioneret: 

med de religieuse Forudsætninger og Forfærdelser jeg har — at 

skulle trøste for Tandpine og sige, at det nok gaaer over til imor- 

Christi Ord] Joh. 16,7. Grunde] sml. 481.490.680. Myndighed] 
sml. 551. %uproportioneret)] sml. 608. 
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gen, for ulykkelig Elskov og sige, at om et Aar er de nok forlovede 

paaiensErisk:okssv os eve 

E= 
Man skulde synes det var Ulykke nok: ikke at kjende sin Be- 

søgelses Tid — og dog fremstilles det tillige som Det, der skal 

straffes, eller Det, hvorfor man straffes. Saaledes i Evangeliet paa 

lO0de Søndag efter Trinitatis. 

I den Forstand er Synd Uvidenhed, men en strafbar Uvidenhed. 

ere 

+ 
[/ Marginen: Martensen] 

Det er god Passiar af Martensen, etsteds i Dogmatiken siger 

han, at selv om Apostlenes Skrifter vare anonyme: saa vilde man 

kjende deres guddommelige Charakteer, deres Qvalitets-Forskjel 

fra alle andre Skrifter. 

Her har vi Kjætteriet, uden at Martensen tænker paa det. Det 

Guddommelige skulde altsaa dog have den ligefremme Kjende- 

lighed. 

Nei det Guddommelige har overalt paradox Kjendelighed. 

En Apostels Taktik er ikke den: at foredrage en Lære — og 

saa kjende vi Andre, at denne Lære er guddommelig. Nei, en Apo- 

stel træder med sin Lære midt ind iblandt Menneskene, og siger: 

denne Lære <er> af Gud. Hermed er der sat en Pind for alle 

intellectuelle Overveielser, og det vil nu beroe paa, at Apostelen 

holder ud, hvad der følger af dette Skridt. 

Men Verden er nu i Gud veed hvor mange Aar aldeles afvænt 

med at der overhovedet naaes , Virkelighed" eller at see en Per- 

sonlighed i Virkelighed. Overalt lutter Sandsebedrag, som gjør at 

al Opmærksomhed drages bort fra Personligheden. Snart er det 

"Evangeliet paa osv.] Luc. 19,41. 628 Martensen] sml. 622.658. 
etsteds...siger han] det til 558 anf. Skr., S. 488 f. 
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Publikum, snart Redactionen, snart Videnskaben, snart Specula- 

tionen o: s: v: o:s:v:. Det er altid som det hedder ,,Sagen" — 

i ethvert Fald er der ingen Person, og i ethvert Fald har man maa- 

skee valgt at stride paa den Maade, fordi det er ingen Sag. 

I Forhold til alt Guddommeligt er det Paradoxe med, og der- 

for behøves bestandig denne Personlighed, der ved at paastaae 

at det er guddommeligt, ved befalende at trænge ind paa de virke- 

lige Mennesker, tvinger dem til Afgjørelse. 

Jeg kjender intet Menneske, om hvem det i strengeste Forstand 

gjælder at hans Liv har naaet Virkeligheden. Det seer skuffende 

ud, men ved nærmere Eftersyn seer man hundrede Sandsebedrag, 

som gjør, at han dog ikke ganske personligt er til, at Virkeligheden 

ikke kan komme til at faae fat paa ham ganske personligt. Ingen 

siger: jeg. En taler i Aarhundredets Navn, En i Publikums, En i 

Videnskabens, En paa Embeds-Vegne, og overalt er deres Liv 

garanteret ved Tradition at ,, Andre" ,,de Andre" gjøre lige saa. 

De Fleste i vor Tid ville vist ganske bona fide være af den Me- 

ning, at en Apostel — hvis Bogtrykkerkunsten den Gang havde 

været opfundet — lige saa godt kunde have virket ved Presse, 

udgivet sine ,, Ideer Maximer o:s: v:" og selv levet paa alminde- 

lig Forfatterviis, saa vidt muligt skjult, og da for Alt ikke forskyl- 

dende endog blot en saadan Overdrivelse som jeg har forskyldt, 

ved at tale med Folk paa Gader og Stræder. Ak, og min Smule 

Overdrivelse er naturligviis kun en uendelig svag og ufuldkom- 

men fjern Antydning af den apostoliske Overdrivelse. 

+ 
Den Religeuse, der i Sandhed troer, 

at Gud er hans Fader. 

Lad mig tænke mig en saadan. Lad det være en Mand, der 

Intet eier, og er uden enhver jordisk Begunstigelse. Han besøger 

da, lad os tænke det, en Baron paa hans Baronie. Baronen har den 

Godhed og vise ham selv omkring. Man bestiger blandt Andet et 

sine ,Ideer Maximer o: s: v:"] sml. til 562. 
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højere Punkt, fra hvilket man kan see vidt omkring; og idet Ba- 

ronen viser ud over den hele Strækning, siger han: alt Det er 

min Faders, disse Skove, som De seer der z£hvori der er meget 

Vildtz o:s: v: Derpaa siger den Religieuse: ja, men behag nu en- 

gang at vende Deres Øie op efter, alt hvad Hr. Baronen der seer, 

enhver Fugl som flyver i det uendelige Rum, det er min Faders. 

Og i Grunden er da Deres Hr. Faders Baronie ogsaa min Faders. 

O, hvor mange ere der vel i hver Generation, der i denne een- 

foldige Forstand have Mod til at troe, at det er ganske bogstave- 

ligen saa, at Gud er deres Fader. I den stjerneklare Nat, ydmygt 

men troende vove at sige til sig selv: ,,det er min Faders", aldeles 

fuldt saa fast forvisset derom, som Baronen om, at det er hans 

Faders. 

HE 
Det er smukt sagt af Luther i Prædikenen over Epistelen paa 

"| 6te Søndag efter Paaske: at den Christne maa holde over, hver 

Dag enten at Gud taler med ham (ved at læse i Guds Ord) eller 

han taler med Gud (ved at bede.) 

Sig 
En Tilhænger er ikke et & intensivum, men et & privativum. 

+ 

dt 
At ,naae Virkeligheden" betyder ogsaa, at ville være til for 

ethvert Menneske, saavidt man rækker. 

Om Søndagen præker Præsten rigtignok om at elske ,, Næsten” 

— men see i den saa kaldte Virkelighed har ethvert Menneske 

saadan en vis Relativitet, hvori han lever; de Andre ere væsent- 

ligen ikke til for ham. 

6807 uther i Prædikenen over osv.] En christelig Postille (se til VII A 
192). 2. Deel, S. 279. — Sml. 595.651. &Tilhænger] sml. 406. 
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Christeligt har jeg ikke Lov til existentielt at ignorere eet ene- 

ste Menneske. Jeg har Lov til at ignorere en Anonym — Publi- 

cist, at ignorere Publikum og alt saadant Phantastisk; men intet 

virkeligt Menneske. 

Nu er Ulykken den, at vil man ikke ignorere hele Mængden 

— saa bliver man Offeret; thi hverken har den Classe af Sam- 

fundet Forudsætninger til at forstaae En, ei heller have eller give 

de sig Tid dertil, ei heller kan man overkomme at tale med hver 

Enkelt; og endeligen kan en Journalist hvert Øieblik forvirre dem 

igjen. Åt være til for Mængden, naar man har noget Sandt at 

meddele og ikke vil bedrage (thi mundus vult decipi) er eo ipso 

at maatte blive Offeret. 

Her en Collision: christeligt har man ikke Lov til at ignorere 

eet eneste Menneske; men vil man ikke ignorere Mængden, hid- 

ser man den mod sig. 

4 
Fader i Himlene! Naar vi om Aftenen beskikke os til at sove, 

da er det vor Trøst, at Du er Den, som vaager — og naar vi saa 

vaagne om Morgenen, og naar vi saa ere vaagne Dagen igjennem 

— ak, hvis Du dog alligevel ikke var Den, som vaagede: hvor 

trøstesløst. Det er derfor kun som en Spøg den Forskjel, vi gjøre 

mellem at sove og vaage — som behøvede vi kun, at Du vaagede, 

saa længe vi sove, ikke naar vi selv ere vaagne. 

+ 
Et Vers af Zacharias Werner i hans Pintseprædiken (2det Bind 

af hans Prædikener) 

Gib Wissenschaft, zu wissen, dass das Wissen 

Von dem Gewissen uns nicht kann entrissen. 

Det er forøvrigt smukt i det tydske Sprog, at Gewissen betyder 

det Visse og tillige Samvittighed. Samvittighed det er den egent- 

lige Vished. Skade, at vi ikke har det Ord paa Dansk. 

Offeret] sml. 623.671. %fzdet Bind af hans Prædikener) om Udg. 
se til 288. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 27 
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+ 
Meget af det der <lovprisende> tales om Moderens Kjerlighed 

” til Barnet er naturligviis grundet paa en Misforstaaelse;da Moder- 

kjerlighed <som saadan blot> er en potenseret Selvkjerlighed, 

hvorfor Dyret jo ogsaa har den. At den Art af Kjerlighed i sit 

Første er Selvkjerlighed seer man ogsaa af andre analoge For- 

hold, og hvor det ret vilde blive Enhver indlysende, hvor taabeligt 

det er med den Art Lovprisen. Saaledes f. E. en Forfatters Kjerlig- 

hed til sit Værk. 

I Skriften er det heller aldrig Moderkjerligheden der som saa- 

dan afgiver Sammenligningen for Guds Kjerlighed til et Menne- 

ske; Sammenligningen er blot Moderkjerlighedens Styrke. Man 

kunde saa ogsaa bruge andre Billeder f. E. ved at benytte den 

Gjerriges Lidenskab og Deslige. Men et saadant Billede vilde 

være uskjønt. Derimod er Moderkjerligheden saa smukt et Billede. 

[I] Marginen: R. Nielsen.] 

R. Nielsen har nu i en Billet af 10 Aug. opdaget, at Coincidents- 

Punktet mellem Climacus og Anti- Climacus er Fortvivlelse, og 

citerer i den Anledning Slutningsordet af Climacus at han ikke 

siger sig selv at være Christen, ,,hvilket jo Anti-Climacus maa 

erklære for Fortvivlelse". 

I en tidligere Billet meente R. Nielsen, at Coincidents-Punktet 

var Forargelse. Det var nu langt rigtigere truffet, og hans ny Op- 

dagelse er ganske simpelt en Anti-Climax. Dette er jo Scalaen: 

hvad metaphysisk Tvivl er, er, ethisk, Fortvivlelse, og, christe- 

ligt, Forargelse. 

Forsaavidt der forøvrigt er Sandhed i hans Opdagelse, at Mod- 

sætningen ganske rigtigt er paa det Punkt: <at> erklære sig selv 

ikke at være Christen — saa har denne Opdagelse af R. Nielsen 

den Mislighed, at dette stod i min Billet til ham, som ledsagede 

Bogen, og hvilken han har modtaget. 

%6R, Nielsen] sml. 497.674. Anti-Climacus)] sml. 615. Slutnings- 
ordet af Climacus] S.V. VII, S. 537. 
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+ 
Den frygteligste Straf over Synden er den nye Synd. Dette vil 

sige, den forhærdede, trygge Synder forstaaer det ikke saaledes. 

Men naar et Menneske gyser ved Tanken om sin Synd, naar han 

gjerne vilde udholde Alt, for dog fremtidigen at undgaae at henfalde 

til den gamle Synd: saa er den nye Synd den frygteligste Straf 

over Synden. 

Der gives nu (især i Forhold til Synd i Tanker) Collisioner, 

hvor Angest for Synden noget nær kan fremkalde Synden. 

Naar saa er, kan der gjøres et fortvivlet Sving forkeert af. Det 

har Vigilius Haufniensis beskrevet saaledes: Angeren gaaer fra 

Forstanden. Saa længe Angeren er ved Forstanden staaer det fast, 

hvad der evig skal staae fast, at Synden skal overvindes. Men i 

sin Fortvivlelse kan saa en saadan Ulykkelig falde paa, at da den 

nye Synd jo er Syndens frygteligste Straf, saa skal han maaskee 

finde sig deri. 

Saaledes maa man vistnok forstaae det, naar Quietismen har 

lært, at et Menneske kunde være frelst, og dog forblive i Synden. 

I Dødsens Angest skjælver han for den nye Synd — men da den 

jo er Straffen, saa fanger Fortvivlelsen ham, som var der Intet at 

gjøre. 

Her seer man Forskjellen i, hvordan der skal strides med Fri- 

stelse og med Anfægtelse: i Forhold til Fristelse kan det være 

rigtigt at stride ved at undflye. I Forhold til Anfægtelse skal man 

igjennem. Fristelse skal man undflye, stræbe ikke at see eller 

høre det Fristende. Er det Anfægtelse saa skal man gaae lige mod 

det i Tillid til Gud og Christus. 

Da man i vor Tid aldeles ingen Forestilling har om Anfægtelse, 

vilde En, der leed deraf, i vor Tid tillige blive anseet for en gan- 

ske overordentlig Synder. 

+ 
Man anpriser Det, som en Egenskab ved sand Kjerlighed, at 638 

jo flere Offere den bringer, desto mere elsker den Den, som er 

"har Vigilius Haufniensis beskrevet] S.V. IV,S. 383f.  Anfæg- 
telse] sml. 478. 
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Gjenstand. Men dette er jo dog ogsaa en Form af Selvkjerlighed ; 

thi Offrene erindre jo En om En selv. 

+ 

++ 
At Positivet er højere end Superlativet; Eenheden højere end 

Numerus; det Eenfoldige højere end det Mangfoldige sees f. E. 

saaledes. Enhver vilde dog føle det usømmelige «ix til Gud, for 

ret at udtrykke sin Tak, at sige: tusind Tak, mangfoldig Tak. — 

man siger blot (og dette er just det Pathetiske): Tak, o Gud! 

sta 
Min Productivitet betragtet som ,Correctivet" til 

det Bestaaende. 

Bestemmelsen , Correctiv" er en Reflexions Bestemmelse lige- 

som: her — der; Højre — Venstre. 

Den der skal afgive ,,Correctivet" har nu nøiagtigt og grundigt 

at studere det Bestaaendes svage Sider — og saa eensidigen at 

stille det Modsatte; dygtigt eensidigt. Just deri ligger Correctivet, 

og deri igjen Resignationen i Den, som skal gjøre det. Correctivet 

spenderes jo i en vis Forstand paa det Bestaaende. 

Naar saa dette Forhold er rigtigt, saa kan igjen et formeentlig 

skarpsindig Hoved komme og gjøre den Indvending mod , Correc- 

tivet" at det er eensidigt — og han kan faae hele Publikum til at 

troe der er Noget i det. Du milde Gud. Intet er lettere for Den, 

der afgiver Correctivet, end at sætte den anden Side til; men saa 

ophører det jo just at være Correctivet og bliver selv et Bestaa- 

ende. 

En saadan Indvending kommer derfor fra En, som aldeles 

manglede Resignation til at afgive ,,Correctivet" og ikke efigang 

har Taalmod til at fatte det. 

%9Positivet... højere end Superlativet] sml. 490. %"Sml. 658. 
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+ 
Det er ganske vist, der gives en Fremstilling af den religieuse 

Sandhed, altsaa nærmere af Christendommen, som kun kan naaes 

derved, at Fremstilleren lider ubeskrivelig Sjæls-Qvaler. 

Naar jeg tænker paa, hvad jeg har lidt Dag ud og Dag ind, eller 

i ethvert Fald dog med den nærmest liggende Mulighed, at det 

imorgen vilde begynde igjen, derhos lidende i anden Potens, de 

samme Qvaler i sympathetisk Smerte: saa tilstaaer jeg dog, at 

det, hvis dette ikke havde været saa, havde været mig umuligt 

at fremstille Christendommen, som det er lykkedes mig. I samme 

Øieblik disse Lidelser tages bort, vilde min Fremstilling omtrent 

blive a la Præstens, overfladisk, verdslig, sandselig tryg. 

Stundom naar jeg tænker paa mine Lidelser, er det mig som 

sagde Styrelsen til mig: ,kjære lille Ven, jeg skal nu engang 

bruge just den Art af Fremstilling af Christendommen. Uden Li- 

delser lader det sig ikke gjøre. En maa der til. Saa har jeg ladet 

det været Dig. Tvinge Dig kan jeg let. Men jeg vilde hellere, Du 

skulde finde Dig taalmodigt deri — betænk, denne Tids Lidelse 

som er stakket og kort 0: s: v:" Og saa forliger jeg mig ganske 

dermed. Jo sandere Fremstillingen af det Religieuse er, desto 

mere tjener <den> til Guds Ære og Priis; men naar Lidelserne 

hjælpe til sandere at fremstille Sandheden: saa tjene jo Lidelserne 

til Guds Ære og Priis — lad saa mig være glemt, som var jeg ikke 

til, om det end er mig, der lider — men Lidelsen er til Guds Ære 

og Priis. 

+ 
Spørgsmaal, om det vilde være psychologisk 

rigtigt, om det blot, psychologisk,lodsig 

tænke. 

En væsentlig tungsindig Individualitet, som ellers aldrig har 

været plaget eller fristet af Tanken om Selvmord. 

Han spadserer en Dag i en yndig Skov-Egn. Det har regnet 

iforveien; Alt aander Friskhed og Vellugt; det synes ham, at han 

%Sjæls-Qvaler] sml. 521.642. 
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aldrig eller kun sjeldent har befundet sig saa ubeskriveligt, saa 

uudsigeligt vel. 

Som han gaaer, falder det ham ganske en passant ind: hvad 

om Du aflivede Dig selv — og han gjør det. 

Her er Intet af det forud Mediterende i Forhold til et saadant 

Skridt, intet Successivt, ei heller noget af det Convulsiviske. 

XHiin Tanke falder ham ind omtrent som det: see der staaer en 

deilig lille Blomst; han gjør Skridtet omtrent med samme Art 

Sindstilstand som den, med hvilken man bøier sig ned og bryder 

en lille Blomst af. Døden skulde altsaa her være en Art poten- 

seret Velværen. 

Lader Sligt sig tænke? 

Tungsindets Samgrændse med Vanvid er forøvrigt som i saa 

mange Tilfælde det, at blive sig selv objektiv. Det Særlige og 

Ualmindelige er den næsten idylliske Objektivitet, idyllisk at 

forvexle sig med en lille Blomst og Deslige. Det vilde være et 

stærkt Exempel paa det: at hænge løst ved Livet.z 

+ 
Mod ,Pælen i Kjødet” skal der strides ved at give efter, ved 

ikke at stampe mod Braaden (mod hvilken Paulus vel har stam- 

pet saa stærkt, at han deraf beholdt Pælen i Kjødet); mod Synden 

skal der strides ved af al Magt at stride imod. 

En af de allervanskeligste Collisioner er det derfor, naar der 

bliver noget Tvetydigt paa dette Punkt for et Menneske, om 

hvorvidt det er Pælen i Kjødet eller det er Synd. 

+ 
Det synes nok saa, at det er lettere at forkynde Christendom- 

men for De, der leve lykkeligen, i Sundhed, i Velstand, glade ved 

Livet — end at forkynde den for Spedalske, Syge, Krænkede 

Tungsindets] sml. 641.643. %Pælen i Kjødet] sml. 643.645. 



ÅA 644—645 (Journ.) 399 

o: si: v:; men i en anden Forstand turde det dog nok være langt 

vanskeligere. . 

Sagen er man tager det ikke saa nøje med hvad der saadan er 

Christendom. Skal Christendommen i Sandhed forkyndes for de 

Lykkelige, De, som glæde sig ved og nyde Livet: saa bliver 

Christendommen som en Art Grusomhed. Og derimod er det 

langt lettere at forkynde Christendommens Trøst — for Spedalske. 

Men Sagen er, man vil helst selv nyde Livet o:s: v:— og 

derfor er man endogsaa bange for at see en Spedalsk, en Afsindig, 

en Tigger; man ønsker at forblive uvidende derom — og saa at 

forkynde Christendommen for — de Begunstigede! 

O, jeg har seet dette kun altfor nær. Selv har jeg havt min Sjel 

i Frygt og Bæven og derfor behøvet virkelig Christendom — og 

saa en ung, livsglad Pige. I Sandhed, send Bud efter mig, naar 

en forhærdet Synder pludselig i sin sidste Levedag vaagner op 

til Anger og til Syndsbevidsthedens Qvaler: jeg skal med Guds 

Hjælp nok prædike. Men en ung, livsglad, elskelig Pige, dog uden 

noget dybere Indtryk — og saa Christendommen! Her veed jeg 

ikke at prædike. Og dog er hun jo vistnok langt, langt renere 

end jeg. 

Men er da Christendommen ikke for Alle, er den kun for Dem, 

som syge og sorrigfulde ere, for Dem, som arbeide og ere besvæ- 

rede? 

Er det en Vildfarelse, at ville gjøre Alle til Christne? 

Disse Vanskeligheder have ofte beskæftiget mig. Jeg bruger 

saa stundom det Raad, at jeg siger til mig selv: vedkommer det 

Dig? behøver Du da ikke Christendommen? Derpaa svarer jeg 

ja, og Saa passer jeg mig selv. 

+ 
Stundom er det i et mismodigt Øieblik faldet mig ind: Christus 

var ikke forsøgt i Sygdoms Lidelse, allermindst i disse af alle 

piinligste, hvor det Psychiske og det Somatiske dialektisk berøre 

en... Pige] sml. 570.648. %%Sygdoms Lidelse] sml. 643.652. 
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hinanden — altsaa som var i denne Henseende Forbilledets Liv 

lettere. Men saa siger jeg til mig selv: troer Du da, at naar Du 

var ganske sund, saa vilde Du let eller lettere naae Fuldkommen- 

heden? O, lige modsat; Du vilde saa let hengive Dig til Dine 

Lidenskaber, om ikke til Andre saa til Stolthed, til en potenseret 

Selvfølelse og Deslige. Saaledes ere Lidelserne — om end en 

Tyngde — en gavnlig Tyngde, som de Skinner, der bruges paa 

det orthopediske Institut. . 

Overhovedet ganske legemlig og psychisk sund at skulle føre 

et sandt Aandsliv — det kan intet Menneske. Saa løber strax det 

umiddelbare Velbefindende af med ham. Aands Livet er i een 

Forstand en Døden af det Umiddelbare. See derfor er Lidelser 

en Hjælp. Naar man hver Dag lider, naar man er saa skrøbelig, 

at Tanken om Døden simplement er strax ved Haanden: saa lyk- 

kes det dog lidt med: stadigt at blive sig bevidst at man trænger 

til Gud. 

Legemlig Sundhed, umiddelbart Velbefindende er en langt 

større Fare end Rigdom Magt og Anseelse. 

Det seer rigtignok skuffende ud, som var det endog en Hjælp 

at være legemlig, umiddelbart stærk. Men er man det, saa er det 

næsten en overmenneskelig Opgave virkelig at leve qua Aand. 

Dertil fordres en Guds Bevidsthed som den var i Gud- Menne- 

sket. Ellers skuffer et Menneske saa let sig selv, og forvexler det 

umiddelbare Velbefindende med — Aandsliv. Den legemlige Li- 

delse, den skrøbelige Organisme er et gavnligt Memento. 

Es 

dt 
Saasnart Kategorien ,den Enkelte" gaaer ud, er Christendom- 

men afskaffet. Saa bliver Forholdet dette, at den Enkelte gjennem 

det orthopediske Institut] aabnet d. 7. Oktbr. 1834 paa ,Store Tuborg" 
paa Strandvejen af Mekanikus Johannes Peter Langgaard. (Se: Chr. Langgaard, 
En Hundredaarsdag, Kbh. 1911, 5. 17ff.; C. Nyrop, Camillus Nyrop, Kbh. 1884. 

S.103f.). gen Enkelte] sml..598. 
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Slægten, gjennem et Abstraktum, gjennem et Tredie forholder sig 

til Gud — og saa er Christendommen e€o ipso afskaffet. Er det 

saa, saa er Gud- Mennesket et Phantom istedetfor et virkeligt 

Forbillede. 

Ak, og naar jeg nu seer paa mit eget Liv. Hvor sjeldent dog vel 

et Menneske, der begunstigedes saaledes til Aandslivet, og fremfor 

Alt strengt blev taget i Skole ved Hjælp af Sjels-Qvaler: jeg kæm- 

per næsten i hele Samtidens Øine som en Don Quixote — at det 

er Christendom falder dem slet ikke ind, ja de ere overbeviste 

om lige <det> Modsatte. 

Den nuværende Christenhed gjør ubetinget Christus til et 

Phantom existentielt — uagtet de rigtignok forsikkre, at Christus 

var et enkelt Menneske. Existentielt have de intet Mod til at troe 

paa Idealet. 

Ja, det er sandt, Slægten er voxet fra Christendommen! Ak ja, 

ganske i samme Forstand som et Menneske voxer fra Idealerne. 

For Ynglingen er Idealet Idealet, men han forholder sig pathetisk 

til det. For den Ældre, som er voxet fra Idealet, er Idealet blevet 

noget Phantastisk Noget, som ikke hører hjemme i den virkelige 

Verden. 

I min Dødsstund vil jeg om muligt atter og atter gjentage, hvad 

hvert Ord i mine Skrifter bevidne: jeg har aldrig aldrig med eet 

eneste Ord givet Anledning til den Misforstaaelse, at jeg selv for- 

vexlede mig med Idealét — men jeg har været forvisset om, at 

min Stræben var tjenlig til at belyse, hvad Christendom er. 

Forstanden, Reflexionen har taget Idealet fra Menneskene, fra 

Christenheden og gjort Idealet til det Phantastiske — consequent 

maa det at være Christen lægges een Reflexion længer tilbage, 

det at være Christen bliver nu at elske det at være Christen, at 

stræbe efter det at være: saa uhyre er Idealet nu blevet. 

efr. herom Opsatsen: den bevæbnede Neutralitet,hvorjeg har pa- 

ralelliseret dette med Overgangen fra at hedde c0por til ptAocopor. 

den bevæbnede Neutralitet] sml. 422.615.678. har paralellise- 
ret osv.] sml. IX A 226.148. 
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+ 
Der er to Arter Underviisning. Den ene er den socratiske: at 

spørge — for at udhungre den tomme Viden. Den anden er om- 

vendt, at den Lærende spørger. Det var virkelig en værdifuldere 

Bemærkning af Grundtvig engang i en Samtale, at den Under- 

viisning: at spørge Barnet, er forkeert, det er Barnet, der skal 

have Lov til at spørge. 
H: 

[I] Marginen: Om ,,hende",] 

Det er ikke umuligt, at nu da Etatsraaden er død, at hun nu 

mener, at der fra min Side kunde skee en Tilnærmelse, saa hun 

altsaa i saa Fald har meent, at Etatsraaden var det egentlig der 

var mig til Hinder. Dette er nu vistnok en Misforstaaelse. Det 

var just Etatsraaden jeg ønskede og derfor ogsaa søgte Forliget 

med. Her var aldeles ingen farlige og betænkelige Følger forbun- 

den med et Forlig, og den fornærmede Fader var i mine Øine 

den alvorligste Gjenstand. 

Men hvor gjerne vilde jeg alligevel ikke, hvis det ellers er saa, 

at hun ønsker det, forlige mig med hende. Hun har dog lidt for 

min Skyld, lidt hvad der meest kan krænke en ung Pige, om jeg 

end gjorde Alt for at gjøre Krænkelsen mindre og ogsaa gjorde 

hende det Forslag om hun ikke vilde hæve Forlovelsen — hun 

har lidt for min Skyld, Gud veed, hvor gjerne jeg vilde give hende 

al, al Opreisning. Og ogsaa for min egen Skyld: paa jo lettere 

Vilkaar jeg kan have hende ude, desto lettere bliver mit eget Liv 

mig. Reduplicationen af mit Forhold til hende er paa en Maade 

mit eget Guds Forhold. 

Men paa den anden Side. Faaer hun at vide, at det var et reli- 

gieust og et lidende Hensyn, der bestemte mig i sin Tid — saa risi- 

kerer jeg, at hun pludselig despererer over sit Ægteskab. Det er 

nende] sml. 644.659. søgte Forliget med] sml. IXA262. Redu- 
plicationen] sml.122.671. Guds Forhold] sml. 598.659. 
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en egen Sag, ,at det vilde blive hendes Død", og hun er den 

Gifte; en egen Sag, at jeg var ,en Skurk" — og nu maa sees i 

en ganske anden Belysning. Og om jeg end let kunde gjøre alt 

Dette saa mildt for hende, at der i denne Henseende ingen Fare 

er — hendes Heftighed og Lidenskabelighed kjender jeg vel. Det 

er dog sandt, hvad jeg saa tidt har sagt mig selv, jeg er Garantien 

for hendes Ægteskab. 

Dog dersom hun selv skulde falde paa ved et dristigt Vovet at 

være Den, der forlanger det: i Guds Navn, saa vil jeg ansee mig 

for forpligtet til at gjøre, hvad jeg saa gjerne vilde gjøre. Ansvarets 

Første kommer i saa Fald ikke til at hvile paa mig. Ved at gifte 

sig har hun emanciperet sig fra ubetinget at sortere under mit 

Ansvar. 

Forøvrigt er det ganske vist, at mit Forhold til hende har været 

mig et ganske nært, præsentisk Studium i at faae Forstand paa 

hvad Tro er. Thi jeg veed jo i dette Forhold bedst, hvorledes det 

Tilsyneladende er lige det Modsatte af det til Grund liggende 

At jeg har holdt dette Forhold ud, har været mig til Gavn i 

selv at forholde mig troende til Gud. Medens mit Liv ogsaa 

gaaer mig imod, og Verden er som idel Modstand: saa troer 

jeg dog. Den der ingen saadan Erfaring har, han vil ogsaa i 

Forhold til Gud strax have den ligefremme Forstaaelse, ikke 

Troens. 

Forøvrigt er det aldeles i sin Orden, at just da jeg har været 

ifærd med at mindske min existentielle Fart qua Forfatter, at 

da ogsaa Tanken om at give hende en ligefrem Forstaaelse 

er blevet lagt mig saa nær. 

H 
Christus kunde naturligviis, som Gud-Mennesket, holdt ud 

saa længe det skulde have været, Lidelsen kan ikke antages at 

tære paa ham; men ellers er det dog nok typisk at han ikke blev 
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mere end 34 Aar. Skal det at være Christen i strengeste Forstand 

holdes ud og fra Barndommen af (hvorved det overvældende Ind- 

tryk af Christendommen — naar det er streng Christendom, der 

meddeles — strax lader Barnet forløfte sig) og fortsættes i stren- 

gere Forstand uden at komme ind i noget Sandsebedrag: saa 

bliver en Saadan neppe mere end 34 Aar gammel. 

+ 
Et lille Indlæg. 

En ,høiagtet”" stadselig Stadsmand, der forkynder, at Sand- 

heden udlees, forhaanes, bespottes, bespyttes — ved min Ære, 

ja om det var i min Dødsstund jeg sagde det, hvor jeg var mig 

tydeligst bevidst, at jeg skulde gjentage det paa Dommens Dag: 

det er Nonsens! En Rangsperson, kun levende i de fornemste 

»Kredse", der rørt forkynder, at Christus , omgikkes Syndere og 

Toldere og aad med dem, levede i Selskab med den menige Mand 

paa Gader og Stræder"f — ved min Ære, ja om det var i min 

Dødsstund, jeg sagde det, hvor jeg var mig tydeligst bevidst, at 

jeg skulde gjentage det paa Dommens Dag: det er Nonsens! En 

Mand i et fedt Levebrød, med Fløiels- Mave eller med Fløiels- 

Mave i et fedt Levebrød, der forkynder, at Christus-udsendte sine 

» Disciple" og sagde I skulle Intet eie, hverken Pung eller Stav 

— ved min Ære, ja om det var i min Dødsstund, jeg sagde det, 

hvor jeg var mig tydeligst bevidst, at jeg skulde gjentage det paa 

Dommens Dag: det er Nonsens! 

Eet af To: enten skal Ens Liv dog nogenlunde udtrykke, at 

man er udleet, forhaanet; at man lever i Selskab med den menige 

Mand paa Gader og Stræder og æder med Toldere og Syndere; 

at man er fattig og trængende; eller man skal holde sin Mund 

om Sligt og præke: om det gavnlige i, at være en høiagtet stadselig 

Stadsmand, samt paa hvilke Maader man opnaaer ,dette Gode"; 

om det gavnlige i at være Rangsperson samt det behagelige i at 

leve i de fornemme Kredse; om det gavnlige i at have <etx fedt 
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Levebrød samt hvilke Fordele, der ere forbundne med en Fløiels- 

Mave. 

Ens Existents er den væsentlige Prædiken. Med den prædiker 

man hver Time paa Dagen og ganske anderledes mægtigt end den 

meest Veltalende i det meest veltalende Øieblik. At lade sin Exi- 

stents udtrykke det Modsatte, og saa lade Munden rende med 

veltalende Sladder om det Modsatte: er i dybeste Forstand Vaas, 

og, christeligt, at hjemfalde til Evighedens Dom, om det end i 

Timeligheden er Veien til de store Embeder, Ære, Anseelse, 

Folke-Gunst og Deslige. 

=> 
Selv Luther sætter det dog ikke rigtigt sammen. 

I Prædiken over Epistelen paa 2den Søndag efter Trinitatis 

prædiker han om: lader det ikke forundre Eder at Verden hader 

Eder. Næste Søndag (Gud staaer de Hoffærdige imod) prædiker 

han om Ydmyghed, at uden Ydmyghed bliver man hverken elsket 

af Gud eller Mennesker. Nu glemmer han, at de christelige Pro- 

portioner er: gjør det Gode og liid derfor — altsaa vær ydmyg 

— og bliv saa eller saa bliver Du hadet af Menneskene. Saai andet 

Moment af samme Prædiken ,kaster al Eders Sorg paa Gud" 

kommer Luther til at tale Noget om, at den Christne maa lide. 

Man seer det aldeles udialektiske i den Maade at tale paa. Idet 

man prædiker opmuntrende til Ydmyghed udelader man Vanske- 

ligheden og sætter det uchristelige Forhold; en anden Søndag 

trøster man. 

Jeg har om Dette udtalt mig i Slutningen af Iste Deel af Kjer- 

lighedens Gjerninger; men jeg kan ikke noksom udhæve det. Det 

er ingen let Sag. Nu har jeg i adskillige Aar øvet mig uafbrudt 

deri, og dog kan jeg ogsaa tidt gribe mig i at svinge uchristeligt af. 

Levebrød] sml. 619. "Luther... Prædiken over Epistelen osv.] 
En christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S. 320 ff. — Sml. 630.  præ- 

diker...om Ydmyghed] En christelig Postille (se til VII A 192). 2. Deel, S. 

329 fr. andet Moment af osv.] En christelig Postille (se til VII A 192). 2. 
Deel, S. 331 ff. i Slutningen af osv.] S.V. IX, S, 182 fø. 
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Aands-Existents er uhyre anstrenget. At bevise at jeg har Ret 

deraf, at jeg udlees, at jeg er i Minoriteten — hvilken uhyre An- 

strengelse. Og sæt saa Majoriteten vilde gaae over paa Eens Side, 

saa at huske paa, at dette jo var Beviset for, at man havde Uret, 

eller i ethvert Fald Indiciet. Og at skulde udholde det i <en> 

Verden, hvor man lever i Selskab med disse Tusinder og Tusinder, 

som ikke forstaae sig mere paa Aand end paa Chinesisk! 

+ 
Min Ulykke har det været, at jeg har levet for ideelt eller for 

tungsindigt ideelt. Naar man tænker at døe imorgen, saa siger 

man enten lader os æde og drikke, eller man stræber at udfylde 

den Dag idag med idealere Indtryk. Lever man nu hen Aar efter 

Aar paa den Maade, saa gaaer man Glip af alt det Jordiske. Her 

seer man en Commentar i det Mindre til det, søger først Guds 

Rige. Det sandselig-sjelelige Indtryk af at der ligger et langt Liv 

for En o: s: v: det foranlediger et Menneske til at blive som det 

hedder praktisk, arrangere sig i Livet o: s: v:. Men Aands- Ind- 

trykket er at leve idag, Kategorien en lang Fremtid er en meget 

lavere Kategorie end ,idag", den lange Fremtid, disse 30 a 40 

Aar, er en sandselig-sjelelig Bestemmelse, og intet Beviis for at 

Mennesket har en udødelig Aand, det er blot et Svarende til 

Dyrets <Forsynligheds> Instinct; men ,,Forsynlighedf svarer til 

det sandselig-sjelelige. 

+F 

+ 
En sidste Redaktionafen Katastrophe i mit offent- 

lige Liv. 

Pøbelagtigheden havde seiret i Kiøbenhavn tildeels i Dan- 

mark; Alle, de som skulde være Instantser Journalisterne selv 

&tungsindigt] sml. 645.659. 633 K atastrophe i mit offentlige 
Liv] sml. 505.657. 
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Politiet despererede og sagde her er Ingenting at gjøre, og Pøbel- 

agtigheden tiltog naturligviis den triumpherede. Dog sagdes det 

bestandigt men som et Ønske et pium desiderium: det er dog 

utaaleligt, der bør gjøres Noget. 

Spørgsmaalet var nu, om der ikke i Landet fandtes en yngre 

Anseelse — thi en ældre hjælper under saadanne Forhold ikke, 

det hedder strax: han er blevet gammel, han forstaaer ikke den 

nye Tid — en yngre Anseelse, som vovede at gjøre Noget. 

En saadan var der og kun een eneste: ,,den store Pseudonyme", 

ubetinget det meest ansete Firma, hidtil uden en eneste Plet — 

og netop venereret af Pøbelagtigheden, der klogt helst vilde have 

Venskab her. 

At ,den store Pseudonyme" her pludselig skulde blive sig selv 

utro og conferere med Andre forud, var jo urimeligt. Altsaa han 

gjør det udenvidere men religieust besluttet. 

Det han egentlig havde at gjøre og som var hans Opgave, var 

om han formaaede med et Par Ord saa gevaltigt at vende Sagen 

om, at det kunde lykkes ham at imponere selve Udgiverne. 

Dette lykkedes. Det er historisk Faktum, Goldschmidt blev 

usikker, reiste, P, L. Møller kom med Navn under yderst slukøret 

frem og bukkede, senere reiste han ogsaa. Corsaren var tabt, den 

blev paa en Maade , aldrig Menneske mere." 

Spørgsmaalet var nu, hvor dyrt skal den Uegennyttige komme 

til at betale dette Skridt; thi at det vil koste er jo i sin Orden. 

Her laae Opgaven for de Samtidige, der give sig af med at 

stemme de mere dannede Classers Dom (Journalisterne af bedre 

Art). Deres Opgave var at secondere Skridtet og vise, at det var 

uegennyttigt, det eneste, der var at gjøre, næsten heroisk. 

De taug Alle. Her kom Forræderiet — i samme Øjeblik saae 

jeg, at min Stilling <lidt efter lidt) for en stor Deel uoprettelig 

vilde blive tabt i Forhold til Borgerklassen. 

Jeg holdt imidlertid roligt Position og i Grunden seierrigt. 

Egentlig har jeg aldrig vidst hvor stærk jeg, religieust under- 

støttet, var. 

Goldschmidt] sml. 505.654 
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Havde jeg haft Formue nok, i den Henseende roligt kunnet 

see en længere Fremtid imøde, eller mit hele Liv betrygget: der 

behøvedes ikke mere, jeg ene var ubetinget den Stærkeste. 

Alt hvad der har været Udmærket i Verden er ogsaa gjerne 

blevet forraadt af en Samtid. Men Samtidens Forræderie mod 

mig er af den lumpnere Art, just fordi den er skeet ved et Dob- 

belt-Forræderie. 

Det er de Ansetere, der egentlig have forraadt mig. 

Forøvrigt bemærkes blot, (hvad der dog charakteriserer mig) at 

hvor vanskelig min Stilling end var bad jeg dog Journalisterne, 

som jeg kjendte, ikke at blande sig deri. Det er sandt jeg bad dem 

derom eller fraraadte dem det — men hvad jeg dømte i mit stille 

Sind er noget Andet. Min Sag var reen, Gud indviet, — saa tig- 

ger man ikke personligt om Bistand. 

Usle Samtid! Den Mulighed jeg ellers bestandigt havde sikkret 

mig, naar jeg trak mig tilbage fra Forfatterskabet atleve behageligt 

paa Landet,ved min literaire Anseelse rangerende ikke lidet over 

en Landsbypræsts beskedne Stilling — er tabt; naar man er saa- 

ledes marqueret er det en Byrde at leve paa Landet. 

+ 
Historiens Dom over Goldschmidt vil ikke være, fordi han 

- forhaanede mig. Nei saa sædelig er Historiens Dom aldrig. Den 

dømmer Talent, Magt, Kraft o: s: v:. Det var jo den Opgave, han 

havde sat sig, at forhaane, derefter dømmes han. 

Og saa bliver Dommen at han var ussel. Først at han i 6 Aar 

var Redakteur — og ikke angreb mig, jeg den Heterogeneste af 

Alle, der altsaa meest egnede sig til den Sort Angreb. At han 

ikke blot ikke angreb mig, men smigrede og forgudede mig. 

Dommen bliver at han var en daarlig Ironiker, der dog i Forholdet 

til mig betragtede sig selv som en Yngling og var bange. Dernæst, 

at da saa jeg gav Ordren, og i den Form jeg gjorde det, at han da 

benyttede sig saaledes deraf, at han vilde dække sig med det For- 

Landsbypræsts...Stilling] sml.512. %Goldschmidt] sml, 653. 
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EON DE ER 1840 

svar: Mag. K. gav mig jo selv Lov dertil. Dette viser nemlig, at 

han i Forhold til mig endog betragtede sig selv som en Dreng. 

(cfr. herom etsteds i denne eller i den foregaaende Journal; men 

dog nok i denne). Endeligen det, at han ved en List fangedes til 

at blive aabenbar; thi at udskjelde aldeles det Sazmme som man 

selv har forgudet: det er absolut at foragte sig selv. 

4H 
Som En, der spiller i Lotteriet, kun drømmer om Tal og ud- 655 

finder de mærkeligste Combinationer, fordi hans Phantasie Dag VP. 

og Nat kun sysler med dette Ene: saaledes gives der ogsaa en 

Exegetiseren over Skriften, der er, i god Forstand, som besat af 

den, og derfor kan overalt finde Typer og Deslige. Dette er slet 

ingen Feil. Feilen i det Første er at fylde sin Phantasie med saa- 

dant Skidt som Tal og mulig Gevinst. 

+ 
Det Ord af Sirach: ,Hvad veed Den, som ikke er forsøgt" 656 

kunde man gjøre til Motto paa hele den moderne saakaldte spe- V-P- 
culative Dogmatik. 

Stedet hos Sirach angiver Fenelon (det er der jeg læser det 

iste D, p. 165) at være 34,9. 

Sammesteds hos Fenelon citeres et skjønt Ord af Tobiæ Bog 

12,13: Fordi Du var Gud kjer, saa maatte det være saaledes, 

uden Anfægtelse kunde Du ikke blive. Jeg mener det Skjønne 

ligger i at lægge Eftertrykket paa fordi <og maatte». og Du. 

+ 

+ 
Det er strax et Exempel paa Ulykken af det Christeliges og 657 

det Verdsliges Sammensmelten. U.D. 

etsteds i denne... Journal] 505. — Sml.IXA157. %Fenelon... 
Iste D. p. 165] i den til 448 anf. Udg. %%"Sml, 597. 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 28 
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Der vil saa existere en Geistlighed, som opretholder det alde- 

les verdslige Begreb af Værdighed; de ikke blot unddrage sig 

kløgtigt Farer, Opoffrelser, men de æres og ansees, thi ,det vilde 

være under deres Værdighed" at blande sig i Sligt, nedlade sig 

til Sligt! 

O, Løgn i Jer Hals. Veed I vel, at Eders Tale <om den) ikke 

er Gudsbespottelse, saa er den dog at bespotte Christus! Thi hvad 

er Christus? Han er den lidende Sandhed, der fandt det at være 

det Værdige at indlade sig med alt det Onde. 

Man tænke sig en Præst der paa sit Dødsleie siger: jeg levede 

paa en Tid, da Løgn og Bagvaskelse, og Misundelse og Neder- 

drægtighed formeligt triumpherede. Men jeg fandt det naturligviis 

under min Værdighed at nedlade mig til Sligt, at nedlade mig til 

at ville modarbeide Sligt — og mit Liv blev uberørt deraf. O, 

min Ven tag Dig iagt — i Døden er det kun det christelige Be- 

greb af Værdighed der trøster; det trøster at turde sige: jeg levede 

samtidig med Løgn og Nederdrægtighed, men dette veed jeg, jeg 

kom paa første Pleie; og dette veed jeg, da jeg døde var det Ondes 

Magt dog mindre; men i ethvert Fald unddraget mig har jeg ikke. 

Enten maa Kirke og Stat skilles ad, eller vi <maae> paa een 

eller anden Maade have Kloster-Geistlige. Man vil sige: ,ja men 

En, der forsager hele Verden og lever af Rødder, han kan i sit 

Hjerte være lige saa forfængelig som En, der har det Verdslige.” 

O, det veed jeg, det veed jeg. Men jeg veed tillige, at een Fordeel 

har man af at have Kloster-Geistlige med, at man dog stundom 

faaer Handlinger at see, der formaliter erindre om det Christe- 

lige; man faaer denne Krydsen, der dog er oplivende, at medens 

de Fleste handle ud af den Art Forfængelighed, som er den 

verdslige, saa handler han, hvis han ogsaa er forfængelig, dog 

ud af den Art af Forfængelighed, som maa kaldes den gudelige. 

Vistnok er denne for Gud værre end den første, men deraf følger 

ingenlunde, at hans Handlinger ikke kunne gavne. 

Tag Tilstanden her i Kiøbenhavn den Gang, da jeg maatte tage 

mig af Corsaren. Ikke een eneste Geistlig vovede at prædike mod 

tage mig af Corsaren] sml. 653. 
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en saadan Demoralisation, mod Bagvaskelse, mod Løgn o:s:v:. 

Og alle havde de det Skalkeskjul at det var under deres Værdig- 

hed. Det var glemt, absolut glemt, at det christelige Begreb Vær- 

dighed er lige modsat det verdslige. Og da saa jeg maatte paatage 

mig christeligt at indfrie det christelige Begreb af Værdighed, at 

det vilde have været under min Værdighed at have levet med 

Sligt og ikke handlet, saa maatte jeg lide derfor, ogsaa saaledes, 

at man fandt det var under min Værdighed! 

Hvilken Christenhed. Der er 1000 Geistlige, alle alvorlige 

Mænd, med Værdighed — og saa slendrer der et, ungt Menneske 

omkring, en Flaneur — og der var, christeligt forstaaet, baade 

Alvoren og Værdigheden! 

En 
[I Marginen: Det at afgive Correctivet.] 

Det er ret egentlig en Resignationens Opgave at afgive Correc- 

tivet. 

Først idet man begynder, saa seer den triumpherende Misvis- 

ning, der er i Velten, stolt ned paa det stakkels Correctiv ,det 

er antiqueret, noget Tilbagelagt" o: s: vi. 

Naar saa Correctivet i sin langsom meri stille og dybere Vir- 

ken efterhaanden har ved sin truende Stilling taget Couragen fra 

hiin Misvisning, saa lister man sig til at benytte Correctivet og 

lade som var det det man selv havde sagt. Eller man lader for- 

sigtigt en vis Tid gaae imellem, den Tid, i hvilken, saa at sige, 

Correctivets Operation staaer paa. I den Tid er man officielt taus, 

det vil sige man skriver ikke, Mærker man saa at Correctivet har 

Magten, saa rykker man frem, benytter skjult Correctivet — og 

tager saa Æren for selv at være denne Moderation. Kan det lyk- 

kes, gaaer man et Skridt videre. Da man dog kun tager Noget af 

Correctivet, og da paa den anden Side Correctivet just for at virke 

maatte styre ud med det Paradoxes Opvækkende: saa lader man 

Correctivet staae som en Overdrivelse. 

Feig Lusken, det er Martensen capabel til. 

8 3ml. 640.679. Martensen] sml. 628.674. 
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Hvor nemt med de endelige Formaal. Man er Professor, har 

en fast Stilling, Levebrød, Ære og Anseelse — og videre Ens 

Stræben er strax forstaaet. At det er Alvor er jo givet. Saaledes 

forener alt Jordisk sig her. 

Giv Idee- Forholdet, giv en renere ideel Existents, saa er Du 

som til Overflod, en Art Galskab. 

Man søger naturligviis Selskab og Omgang med Alt, hvad der 

formaaer Noget, alt, hvad der giver sig af med at udsige Domme 

over literaire Forhold og Deslige. Ogsaa Fremmede passer man 

vel paa. See det hjælper. 

Fr. Bremer har nu behaget at lyksaliggjøre Danmark med en 

Bedømmelse. Det er naturligviis et Eccho af hvad de Vedkom- 

mende selv have sagt hende. Det seer man bedst paa Martensen, 

der har holdt megen Forbindelse med hende. [/ Marginen: Hun 

har levet her i længere Tid og havt legemlig Omgang med Nota- 

biliteter; hun vilde ogsaa havt legemlig Omgang med mig, men 

jeg var dydig.] Hun var saa artig ved en meget forbindtlig Billet 

at invitere mig til en Samtale. Nu fortryder jeg. næsten, at jeg 

ikke svarede, som jeg først havde paatænkt, blot disse Ord: nei, 

mange Tak jeg dandser ikke. Men i ethvert Fald jeg refuserede 

hendes Indbydelse og kom ikke. Saa faaer man det at høre paa 

Prent, at man er , utilgængelig". Formodentlig skyldes det Mar- 

tensens Indflydelse, at Frederikke har gjort mig til Psycholog ene 

og alene og skaffet mig et betydeligt Dame- Publikum. Det er 

ordentlig latterlig, hvor i al Verden jeg kan blive anseet for en 

Dame-Forfatter. Men det skyldes Martensen. Han mærker nok, 

at ved Universitetet er han i Nedgaaende. Det vilde blive snur- 

rigt nok at læse for R. Nielsen og den egentlig yngre Slægt: at 

jeg er Dame-Forfatter. 

+ 

Fr. Bremer har osv.] se: Liv i Norden af Frederikke Bremer, Forfatter- 

inde til de svenske Hverdagshistorier (Kbh. 1849), særlig S. 36 ff. — Den dan- 

ske Overs. er averteret som udk. Adrsavisen 1849, Nr. 214 (12. Septbr.). 
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[I Marginen: Om ,hende"] 
d. 26 Aug. 49. 

Det var <et> Ønske værd, et Øieblik at være ganske fri i mit 

Forhold til hende, for at see, hvad Magt hun egentlig har. I Grun- 

den har hun besat mig med sine Bønner og Taarer, og dermed, 

at jeg har taget hende ind i mit Guds Forhold og beholder hende 

der. 

Ved rørende qvindelig Hengivelse, men ogsaa for stærk, har 

hun berørt et Tungsind som mit. Ved uforsigtigt at bede mig i 

Jesu Navn at blive hos hende har hun berørt en ængstet Sam- 

vittighed som min, der hellere end gjerne vil gjøre Alt for hende, 

men poeniterende ikke kan gjøre det, en ængstet Samvittighed 

der selv bedst forstaaer dybt, hvor uendelig den trænger til Mild- 

hed — og saa har faaet den Marter i alle de Øieblikke, hvor Troen 

ikke er stærk, at jeg jo har været grusom mod hende. 

Det er frygtelige Qvaler. Og disse forøges kun ved de enorme 

Evner, mig er betroet. I Sandhed da Forsynet gav Manden Kraft 

og Qvinden Svaghed hvo gjorde han saa til den Stærkeste. Deri 

ligger det Frygtelige i at have med en Qvinde at gjøre, at ved 

Svagheden bøier hun under og saa — saa strider man med sig 

selv, med sin egen Magt. 

4 
[I Marginen: Min Position i Forhold til hvad der vil 

blive den nærmeste Fremtids Stilling.] 

Nu skal man da formodentlig til at reformere Kirken; der skal 

saa holdes Synoder, balloteres 0: s: v: 

Selv de strengeste Orthodoxe selv Rudelbach synes at ville 

% hende] sml. 648.661. Guds Forhold] sml. 648.661. Tungsind] 
sml. 652.667. %"reformere])] sml. 598. Synoder] sml. 538 og se Note 
dertil. Rudelbach] Den evangeliske Kirkeforfatnings Oprindelse og Princip, 

dens Udartning og dens mulige Gjenreisning fornemmelig i Danmark. Et udførligt 

kirkeretligt og kirkehistorisk Votum for virkelig Religionsfrihed. Af Dr. A. G. 

Rudelbach (Kbh. 1849. — Sml. 669) er averteret som havende , forladt Pressen" 

Adrsav. 1849, Nr. 204 (31. Aug.). 
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indtage den Stilling, at forholde sig ligefrem til alt Dette, og gjøre 

hvad han kan for at det da saa maa blive saa orthodoxt som 

muligt. 

Jeg har bestandigt ført Flankefægtningen, angrebet bagfra. 

Altsaa just samtidigt med det Høieste at vi skal til at reformere 

Kirken naaer jeg at levere et Indlæg, der skruer Prisen paa det 

at være Christen saa høit, at det bliver tvivlsomt, om der lever 

een eneste sand Christen i strengeste Forstand. 

Det er at genere! Unegteligt. Men det er ogsaa sørgeligt og 

latterligt, at man slet ikke er opmærksom paa, hvori Grund-For- 

dærvelsen ligger. 

Min Opgave har bestandigt været at sinke, det er omtrent som 

naar en Mand staaer lige paa Springet og saa En banker ham paa 

Skulderen og siger: maa jeg ikke tale et Ord med Dem. 

Her ligger mit Coincidents- Punkt med Mynster. Det er det 

egentlige Derivations- middel. Men Sagen er, dette Derivations- 

Middel er Mynster i en vis Forstand bange for, især naar det er 

min Haand. Han har selv saa smaat brugt det, men som en 

kløgtig Regjeringsmand — her bruges det af En, der er Ingen- 

ting (disse farlige og mistænkelige Personer) og bruges med ab- 

solut Teleologie. 

Dog kan det nok gaae, uden at det kommer til at gaae ud 

over Mynster, dersom han blot er forsigtig at tie ganske stille 

og forholde sig ganske rolig. Jeg har bestandigt givet min Opera- 

tion det Sving som var jeg en aldeles Subaltern, der næsten 

opererede under Mynsters allerhøjeste Auspicier, givet det Ud- 

seende af, at han tilnikker det allerhøjeste Bifald og at det er 

afgjørende. 

I en vis Forstand er heri noget Ængsteligt, at der ikke kom- 

mer om det saa blot var en Blinken i Øiet, en Usikkerhed i 

Minen. 

Men Opgaven er ganske rigtig absolut dialektisk, og jeg kan 

ikke komme bort fra den Tanke, at hvad der minder mig om min 

Fader, det skal jeg ikke komme i Strid med. 

Mynster] sml. 620. 
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H+ 
[I Marginen: Om ,,hendes" Tilgivelse.] 

Skulde jeg i Sandhed bede om hendes Tilgivelse, og faae Til- 

givelse i Sandhed, maa jeg ogsaa i Sandhed retfærdiggjøre mig 

og sige Alt. Gjør jeg det, saa faaer hun først ret Forestilling om, 

hvorledes hun var elsket, om hvorledes jeg var og har været hende 

tro, om hvad jeg har lidt, om hvorledes just Bedraget, Grusom- 

heden var Omsorg — og saa, Såa, sæt at hun saa pludselig fik 

Ulyst til sit Ægteskab, og begynder hvor vi slap i det første Løb, 

da jeg jo bad om hendes Tilgivelse, to Maaneder før den egentlige 

Ophævelse af Forlovelsen. Den, som veed, hvorledes hun i sin 

Tid talte om Schlegel, det vil sige hvor afvisende (erindres maa 

det jo rigtignok, at Situationen, at jeg var Den, der foreslog hende 

at tage Schlegel, maatte forbittre hende og gjøre hende utaal- 

modig) vil altid være betænkelig. 

Gjøre mig mit Liv lettere kan hendes Tilgivelse ikke. Det er 

dog til syvende og sidst i Sandhed ikke hende, der binder mig, 

men mig, der ved hende bandt mig. Saaret jeg fik, ved hendes 

Haand, men styret af min, var og maatte blive et religieust Saar 

— Guds Forholdet er det bindende. 

Skulde jeg derimod til det Yderste continuere Bedraget, plud- 

selig træde op i Skikkelse af Den, der havde været en Skurk og 

nu angrede: saa bedrager jeg hende, og hendes Tilgivelse bliver 

Spilfægterie. Herunder et overkradset Dobbeltkors 

Kjerlig som hun er, hviler hun nu vistnok i sit Ægteskab. Hun 

forstaaer det saaledes. Jeg var et Menneske med overordentlige 

Evner, i en vis Forstand noget for Høit for hende. Men saa var 

jeg heller ikke den Trofaste. Det var et dristigere Maal jeg sigtede 

til — hun maatte falde. Men elsket hende har jeg dog, siger hun 

til sig selv, og jeg vil fromt tilgive ham ja bede Gud for ham. Dette 

er der, qvindeligt, Mening i. Det hvorved hun holder sig ligeover- 

for mig er just ved at være den Fromme zog Den, som var bedre 

end jeg.3. Kommer jeg nu med min Forklaring af den Fromme, 

saa er maaskee Alt forstyrret. 

%hendes] sml. 659.663-665. Guds Forholdet] sml. 659.668. 
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Mit Forhold er klart nok et Guds Forhold. 

Men al Selvplagelse bør jeg forsage. Selvplagelsen ligger egent- 

lig i, at jeg indtil Fortvivlelse har villet, at hun absolut skulde 

forstaae mig. Men det vil Gud maaskee slet ikke; just ved Mis- 

forstaaelsen holder han mig i Forholdet til sig, og jeg er i hans 

Haand saa svag, fordi jeg i ethvert Øieblik, hvor jeg ikke er tro- 

ende, faaer den Bekymring, om jeg dog ikke kunne gjøre Noget 

for at blive forstaaet af hende. Naar jeg troende lukker Øinene 

og tier, saa er jeg i Ro; saasnart jeg ikke gjør det, plager Misfor- 

staaelsen mig, fordi jeg jo i Forholdet til hende har alt Umiddel- 

bart og Alt Udvortes mod mig. 

Naar hun nu selv kunde ville forlange en Forklaring af mig, 

saa vilde jeg vove det. Jeg vilde gjøre det saaledes, at jeg ligefrem 

sagde til hende: der er et Punkt, som jeg ikke kan tale om, det 

maa Du ikke forlange af mig, men tilgive mig, at jeg ikke kan 

tale derom. Og saa vilde jeg forresten sige hende Sandheden, og 

her mener jeg ogsaa vil være en Grad af Forstaaelse, som dog 

muligt kunde glæde hende. Jeg kan med Sandhed sige: hun var 

den Elskede, den eneste, at jeg elskede hende mere og mere, <at 

hun var den Elskede,> da jeg forlod hende, at jeg ikke vil elske 

nogen Anden. Saa maa jeg bede hende et vist Punkt betræf- 

fende: at troe mig. Har hun Qvindelighed nok dertil, saa er For- 

klaringen noget nær absolut. Kunde det være muligt, at hun blev 

dialektisk og begyndte at gruble over en saadan — afsindig Colli- 

sion, saa vilde hun være sprængt. Saa længe hun har havt Det at 

holde sig til, at jeg dog var om ikke et slet Menneske saa dog En 

i højtflyvende Tanker beruset, saa er Collisionen der ikke; men 

skal jeg være den Religieuse, saa er Collisionen der. Herunder 

et overkradset Dobbeltkors 

Jeg har baaret Ansvaret for hende, indtil at bære Ansvaret for 

hendes Liv. Nu har hun jo længst hjulpet sig selv ved et Ægte- 

skab. Hvad Uret jeg har ved at vove mig ind i et Forhold, som 

jeg ikke kunde realisere, derfor har jeg lidt min Straf; og har jeg 

ikke lidt Straf nok, eller har jeg lidt det, i ethvert Fald har jeg at 

bede Gud om Tilgivelse. At give hende en Forklaring, forsaavidt 
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det er muligt, kan blive farligt for hende, kan forstyrre hendes 

Ægteskabs Illusion, kan blive farlig for mig, alterere mig mit Guds 

Forhold. Og selv om dette ikke var, der er endnu eet Hensyn, 

Hensynet til Schlegel, hvem enhver Forsigtighed skyldes. 

Dog som sagt, fordi det kan være farligt, deraf følger ikke 

absolut at det ikke skal skee; thi stundom kan jo ogsaa det Rig- 

tigste være farligt. Forlanger hun det, saa kan det voves. Gud 

veed det, jeg vilde det hellere end gjerne. 

Maaskee kan det engang blive mig tydeligt, at jeg bør og tør 

vove selv at gjøre det første Skridt; men Hovedsagen er jo dog 

mit eget Guds-Forhold, og gift er hun jo dog. 

+ 
En Hedning har sagt: det nytter ikke at ville ride fra Sorgen, 

den sidder bag ved paa Hesten. En from Mand <(Fenelon)> har 

sagt: Sorgen er som en Piil i Brystet — jo heftigere Hjorten 

løber til for at løbe fra den, desto fastere løber den blot Pilen i 

sig. 

NB. Slet saaledes har Fenelon nok ikke redigeret det, ei heller 

sammenstillet <det> med det Horatziske; men Tanken er af Fe- 

nelon. 

4 
[I Marginen: ,,Hendes Forhold til mig"] 

Min Frihed skulde og maatte jeg have; selv paa det billigste 

Vilkaar havde det dog maaskee været Straf nok for min Stolthed 

at have vovet mig ud i Noget, jeg ikke kunde realisere, Altsaa 

min Frihed skulde og maatte jeg have.'H] 

Maaskee burde hun dog til en vis Grad selv lidt have forstaaet 

dette, og gjort mig Vilkaaret lidt lettere, maaskee. 

6$62En Hedning] >: Horats (Od. I11 1,40). Fenelon] i den til 448 anf. 

Udg. 1. Bd., S. 219. (,Man ist wie ein Hirsch, der verwundet worden, und den 

Pfeil, der ihn getroffen hat, in seinen Seiten trågt; je mehr er durch den Wald 

rennt, um sich davon zu befreyen, desto tiefer rennt er ihn in sich ein”). — 

Sml. 494, Hendes] sml. 661.664.665.667.  [F]sSe 664. 
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Ak, men hun var jo saa ung, og hun var mig saa elskeligt hen- 

given o i altfor ydmyg Underordnelse til at det kunde falde hende 

ind, at hun saaledes skulde tage Partes lige over for mig. Der- 

næst var hun vanskeligt stillet. Hun maatte jo let forud have en 

Forestilling om, hvor rasende forbittret den i Familiens Øine 

Frygtelige, Etatsraaden, vilde blive. Fremdeles har hun dog maa- 

skee gjort lidt Uret imod Schlegel ved at tage mig — og nu denne 

Katastrophe. Endeligen, jeg har selv dialektisk gjort hende Sagen 

vanskelig. Jeg kunde jo mere ligefrem (enten mildt religieust eller 

lidt mere overtalende) forlangt min Frihed. Men at jeg ikke gjorde 

dette skete med velberaad Hu. Det var af en reen particulair 

Grund jeg ikke kunde gifte mig, jeg var strandet ikke paa hende, 

men paa det at gifte sig, og var religieust strandet derpaa. Nu 

kunde jeg dog umuligt forsvare, at lade hende blive ugift af 

samme Grund — og det vilde være skeet, hvis jeg havde brugt 

ganske ligefrem Meddelelse; thi da vilde jeg have fængslet hende 

til mig for stedse. 

Altsaa hun er reen og aldeles skyldfri — skulde ikke ogsaa 

Uskyldigheden være skyldfri! I ethvert Fald er det umuligt at see 

hendes Smule Skyld naar man paa samme Tid skal see min uhyre, 

at ,rive hende ud med mig paa Strømmen" ak dette Ord erindrer 

mig om den allerførste Tid af Forlovelsen, hvor det stod saa tyde- 

ligt for mig at jeg havde gjort det. Men da var det at hun med sit 

Overmod gjorde mig ganske tryg, saa jeg næsten begyndte at 

ansee Faren for ubetydelig, siden hun tog sig Sagen saa let. 

Min Skyld er at have revet hende ud paa Strømmen, og hen- 

des Skyld er egéntlig ingen, selv om det var saa, at hun dog 

<tidligere> burde indseet, at det vilde være hende en Umulighed 

at stride sig igjennem til hvad hun ønskede, at jeg var for stærk. 

Men ogsaa her er hun uden Skyld, thi jeg gav hende jo selv det 

Vinkt, at stride ved Hengivelse, fordi jeg vidste dette maatte 

blive mig farligst, som det ogsaa er blevet. Men altsaa er hun dog 

uskyldig; dog mindede jeg hende stadig væk om at give efter, 

fordi hun umuligt kunde holde ud med mig. 

tlSe 665. 
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I Marginen til 663: 

[H og visseligen var det ogsaa hende det eneste Tjenlige, at 

jeg fik den; hun vilde være sprængt, i Løbet af ganske kort Tid 

havde hun oprevet sig selv, overanstrængende sig selv, fordi hun 

havde en saa uhyre Forestilling om mig, og dog vilde om muligt 

svare til et Idealere. Og imidlertid vilde jeg ved min Aands- 

beskæftigelse og min frygtelige Indesluttethed have levet i en 

Verden for mig. Afsindigt, ødsles paa mig, afsindigt det er for 

Intet, eller vel endog saaledes at hun blev mig en uhyre qvalfuld 

Byrde, det hverken skulde eller burde hun. Mit Inderstes Qvaler 

beholdt jeg jo alligevel. Turde jeg nu have forenet hende med 

mig saaledes, at dette Inderste blev lukket for hende, og jeg der- 

imod turde anvende al min Evne paa at fortrylle og glæde hende: 

i Sandhed det vilde have været mit højeste Ønske. Men forpligter 

Vielsen mig til at aabne mig ganske, fordømmer den mig, hvis 

jeg ikke gjør det, fordrer den at jeg skal føre hende ind i mit In- 

derste: ja i samme Øieblik er Forholdet en Urimelighed, hun er 

saa afsindigt ødslet paa mig, ødslet paa mig, for at gjøre mig mit 

Liv qvalfuldere, ogsaa ved at see hendes Lidelse. — Schlegel 

kan hun i høi Grad forskjønne Livet, hun kan gjøre ham lykkelig, 

han vil tilbede og takke hende. Muligt hun beholder en inderlig 

Smerte betræffende sit Forhold til mig; men just den vil maaskee 

i dybeste Forstand idealisere hende, og Forholdet egentlig svare 

til hendes Væsen, hvori der dog ogsaa var megen Stolthed. 

Havde hun qvindeligt været nøiet med min første Opsigelse, 

der var affattet for mig saa ydmygende som muligt, og hvori jeg 

bad om hendes Tilgivelse — saa var Forholdet aldrig blevet 

frygteligt. Fortvivlet gik hun over sin Grændse og vilde fortvivlet 

forcere mig over min: nu blev Forholdet frygteligt. Der var kun 

Eet, ubetinget kun Eet at gjøre, at understøtte hende ved et Be- 

drag. Det gjorde jeg, jeg har ikke sparet mig selv. Men derved 

blev Sagen for mig en Enekamp med Gud. Gud kan i ethvert 

Øieblik ængste mig med, at jeg mangler hendes Tilgivelse — og 

deri er jeg dog, menneskelig talt, saa uskyldig som mulig. Vilde 
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jeg nu bede hende om hendes Tilgivelse, løber jeg Fare for det 

Gamle, at hun, opdagende, at hun dog var elsket, styrter ligesaa 

fortvivlet ind paa mig igjen. 

Lykkeligt i en vis Forstand at være Qvinde. Hun aner Intet af 

alt Dette, ,hun klager ikke over, at jeg slog op med hende, men 

over den Maade, jeg gjorde det paa." 

I Marginen til 663: 

tTAnm. 

Og hvorfor var det redeligt af mig at give hende det Vink? 

fordi jeg ikke var Herren, men jeg streed selv med en høiere 

Magt, og i denne min inderlige Striden reflekterede sig hendes 

Striden med mig, saa det var mig af Vigtighed for hendes og min 

Skyld, at Sagen ikke blev mig for let. 

E 

Aphorismer. 

[7 Marginen: cfr. p. 187 i denne Journal øverst.] 

1 
” 

Man bliver nu omstunder Forfatter ikke ved sin Primitivitet, 

med ved — at læse. 

Man bliver Menneske ved at efterabe de Andre. At man er 

Menneske, veed man ikke ved sig selv, men i Kraft af en Slut- 

ning: man er som de Andre — ergo er man Menneske. Gud veed 

om Nogen af os er det! 

Og i vor Tid, da man har tvivlet og tvivler om Alt, falder Ingen 

paa denne Tvivl: Gud veed, om Nogen af os er Menneske. 

2 
nd 

Der skrives for ,Mængden", som Intet forstaaer, og af Dem, 

som — forstaae at skrive for ,Mængden". 

66; denne Journal] se følgende Bind (X? A 5). Mængden] sml. 
559.676. 



A 666—667 (Journ.) 421 

3: 

Philosophien blev phantastisk, især siden man forlod Kants 

»ærlige" Vei, og gav de bekjendte (ærlige) 100 rd til for at blive 

theocentrisk. 

Anm. De 100 rd er det bekjendte Kantiske Exempel 

paa Forskjel mellem det Tænkte og det Virkelige. 

+ 

[I Marginen: Mit Forhold til hende.] 

Mit Forhold til hende. 

Min Grund-Skyld er at have revet hende ud med. 

lste Afsnit 

Forlovelsen. Jeg væsentlig indadvendt, lidende Tungsindets og 

Samvittighedens Qvaler, at jeg havde ,revet hende ud med"; 

i Forholdet til hende naturligviis Kjerligheden og Omsorgen selv, 

maaskee i altfor høj Grad, men jeg var jo allerede en Angrende. 

Forøvrigt slet ikke opmærksom paa hende, som kunde der fra 

hende komme nogen Vanskelighed. 

2det Afsnit 

Hun forsøger sig i et grændseløst Overmod. I samme Øieblik 

er mit Tungsind denne Sag betræffende væsentlig borte, og Sam- 

vittigheds Qvalerne uden Forbindelse hermed. Jeg aander saa 

let som ellers. 

Her ligger en Skyld af mig. Jeg burde benyttet det Øieblik, til 

at lade hende slaae op, saa var det blevet hendes Overmods Tri- 

umph. 

Men Sagen var mig dog for alvorlig, om jeg ikke skulde kunne 

realisere et Ægteskab, og noget barnagtigt var der dog ogsaa i 

hendes Overmod. 

Kants ,ærlige" Vei] sml. II C50. VII1A358. B86. det...Kantiske 
Exempel]) sml. VIII B 86; S.V. XIII, S. 229. 6&7h ende] sml. 663-665.668. 

Tungsindets] sml. 659.670. 
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I ethvert Fald, jeg havde jo <nu)> mig selv paa en Maade til 

Raadighed — og jeg greb Sagen lidt an i Retning af hende. 

3die Afsnit 

Hun giver sig og forklarer sig til det elskværdigste Væsen. 

I samme Øieblik kommer mit Første anden Gang igjen, og 

potenseret ved Ansvaret, som jo nu forøges ved hendes qvinde- 

lige, næsten tilbedende Hengivelse. 

4de Afsnit. 

Jeg seer, at det maa blive en Adskillelse. 

Her har jeg saa, oprigtig mod hende, forrædersk mod mig selv, 

givet hende det Raad, ikke at forsøge paa at stride ved Stolthed, 

thi saa bliver Sagen mig lettere, men ved Hengivelse. 

Dog der maatte brydes. — Jeg sender hende hendes Ring i et 

Brev, som ordret findes aftrykt i det psychologiske Experiment. 

Ste Afsnit. 

Istedetfor at lade Sagen nu være afgjort, gaaer hun op paa mit 

Værelse i min Fraværelse og skriver mig en aldeles fortvivlet 

Billet, <hvor hun besværger mig for Jesu <Christi Skyld og ved 

Mindet om min afdøde Fader ikke at forlade hende.3> 

Saa var der ikke Andet for mig at gjøre, end at vove det Yder- 

ste, om muligt at understøtte hende ved et Bedrag, gjøre Alt for 

at støde fra, for at hidse hendes Stolthed igjen. 

Saa brød jeg Forholdet anden Gang to Maaneder derefter. 

Om ,hende”f., 

Nu maa der ikke, uden til visse Tider, tænkes mere derpaa, 

ellers har jeg Selvplageriet i fuld Gang. Og desuden den Forkla- 

ring, den concretere Forklaring, som jeg gjemmer i mit Inderste, 

den som egentlig indeholder endnu nøjagtigere Rædselen for 

mig: den optegner jeg dog ikke. 

idet... Experiment] S.V.VI, S. 308f. %'hende] sml. 667.671. 
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For mig betyder hiint Forhold Guds Straf; den blev fryg- 

telig derved, at hun fortvivlet kastede sig saa stærk over paa 

mig, at hun tynger sympathetisk og i Guds-Forholdet. Sagen 

vil vel følge mig hele mit Liv igjennem, om den end vil blive 

lidt anderledes at forstaae i Forhold til min Udvikling. 

Hovedsaglig har jeg nu at huske paa atter og atter at takke 

Gud, at han ,selv har givet Forklaringen", ved at lade hende 

gifte sig, og derved mildnet Forholdet. 

Min Bøn er, at jeg maatte opleve, hvis hun ønsker det, at 

kunne gjøre hende nogen Glæde til Vederlag for hvad hun 

uskyldigt har lidt for min Skyld — nogen Glæde, men vel at 

mærke en saadan, der i Sandhed er hende gavnlig. 

Maaskee kommer der den Dag, da hun ganske har glemt 

mig, maaskee; i ethvert Tilfælde er det en fri Sag. Hun har 

engang kastet sig saaledes over paa mit Guds-Forhold, at jeg 

<vely bærer hende for hele mit Liv. 

Dog har jeg at vogte paa, at jeg ikke hengiver mig til Selv- 

plagerie. 

+ 

SE 
[/ Marginen: Rudelbach om Kirkeforfatningen $ CXXXI p. 243 

omk] 

Dette er en Fortjeneste ved denne Bog, at have viist, at Stats- 

kirken affødte eller bidrog til at afføde Proletariatet. 

Hvor meget heri ligger, synes R. ikke selv at have indseet. 

Man lever i Christenheden aldeles ikke christelig ogsaa i Ret- 

ning af <at> leve sammen med den menige Mand og hvad dertil 

hører. 

I denne Henseende er mit Liv som en Opdagelse — ak,i en 

vis Forstand kan jeg sige, at det er en dyrekjøbt Opdagelse. Det 

Guds-Forholdet] sml. 661.676. Rudelbach om Kirkeforfatnin- 

gen] d: det til 660 anf. Skr. 
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Uchristelige og Ugudelige er at basere Staten paa et Underlag af 

Mennesker,som man aldeles ignorerer, og fragaaer Slægtskab med 

— selv om man om Søndagen rørt prædiker om det at elske ,, Næ- 

sten.” Es 

+ 
Min Genialitet havde jeg nær sagt har egentlig været mine 

Lidelser. I ethvert Fald have disse været et Understøttende lige- 

som det at svømme med Kork. 

At have et stærkt Legeme og saa alene ved Aand at skulle 

fastholde blot f. E. at Døden er vis i ethvert Øieblik: ja, god Nat, 

det bliver ordentligviis kun til Præste-Sludder. 

Men naar man er saa svag som jeg, saa falder det ikke van- 

skeligt. 

Hver Dag jeg lever er mig en Anledning til Forundring. Saa 

dødsens jeg kan være — og at jeg saa lever! Ja min Tilværen er 

som en Satire over det at være Menneske. 

Men derfor har ogsaa min Fremstilling Sandhed. Den er Men- 

neskene egentlig kun altfor sand 9: de ere altfor sandselig stærke 

til at turde indlade sig med Sligt. 

+ 

+- 
Forunderligt nok, Noget jeg i den første Tid efter min For- 

lovelse oftere bragte paa Tale var: at der gaves Mennesker, hvis 

Betydning just var at offres paa Andre. Som der ved en Forsen- 

ding af Frugt gjerne er nogle Exemplarer, som blive stødte, fordi 

de deels maa bære Trykket af de andre, deels afværge Trykket 

for de Andre: saaledes er der i hver Generation nogle, som offres 

paa Slægten. 

% Genialitet] sml. 590. Lidelser] sml. 667.676.  %'Forlovelse] 
sml. 668.  offres] sml. 632.676. Som der ved en osv.] sml. VI A 110. 

1X A 130. 
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At dette var min Bestemmelse, derom har jeg tidligt havt en 

mig uforklarlig Anelse; men nu, just nu blev det mig saa tyde- 

ligt, at det var min Bestemmelse — og hvorfor, just fordi jeg var 

blevet forlovet, altsaa just fordi jeg var kommet uden for min 

Charakteer, og vilde brede mig i Tilværelsen, istedetfor at for- 

blive et intensivt Punkt. Og just i hiin Tanke og at den nu blev 

mig saa nærværende, laae indirecte Indiciet for, at jeg maatte ud 

af dette Forhold. 

Men forunderlige Reduplication, ak, er det dog ikke som var 

hun igjen blevet offret paa mig! 

z£ 

da 
»Guld og Sølv haver jeg ikke" sagde Peter ,men hvad jeg 

haver, det giver jeg, stat op og gaae" senere sagde Geistligheden: 

Guld og Sølv have vi — men vi have Intet at give. 

Dette er foranlediget ved at læse hos Rudelbach (om Kirke- 

forfatning) at en Prælat, idet han viste et pragtfuldt Vadske- 

bækken, skal have sagt, at nu var det ikke mere sandt: Guld og 

Sølv have vi ikke. Saaledes som jeg har redigeret det, træder 

Epigrammet stærkere frem. 

+ 
I Christus som Forbilledet er hvad vi Mennesker maatte kalde 

det Intellectuelle aldeles ikke fremtrædende. Deraf kommer det, 

at det vilde forarge os at tænke Christus lee, Noget der er udtrykt 

i Psalmens Ord: hvi græder han, som aldrig loe. 

Men i Forhold til et Christen- Menneske er det dog en Mis- 

forstaaelse at ville være saa ideal, at man ikke kan lee. Desuden 

gives der selv i det opbyggelige Foredrag en væsentlig medhen- 

hørende Comik, der er lige saa sand, lige saa pædagogisk rigtig 

som Taarer og Strenghed. 

Reduplication] sml. 648. $2sagde Peter] Ap. Gern. 3,6. hos 
Rudelbach) det til 660 anf. Skr., S. 224 Noten, 

Søren Kierkegaards Papirer Xi 29 
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= 
[/ Marginen: Om R. Nielsen.] 

Det er nu ogsaa en Ucorrecthed af ham, under saadanne Om- 

stændigheder at trække sig ud paa Landet og blive der længere 

end sædvanligt. Det er atter en Halvhed, en Art Tilbagevenden 

til dette Systematiske at virke upersonligt. 

Han svækker Indtrykket af sig selv og sin Sag. Hans Bog bliver 

betragtet som et ørkesløst Produkt af Perfectibilitet, der ogsaa 

skal forsøge sig i Sligt, og nu, ligesom han i sin Tid overdrev qua 

Hegelianer, nu overdrive. Men det bliver han vel snart kjed af, 

hedder det, man seer ham nu aldrig o: s: v: 

Han fortæller mig i hans sidste Billet, at han har havt ude i 

Lyngby et Sammenstød med Martensen, der forekommer under 

Navnet: Mediationen. I den Anledning kunde jeg have Lyst til 

at sige. At støde sammen med — Mediationen, hvor er det dog 

<egentlig> muligt! Man støder sammen med Paradoxet, det be- 

griber jeg; man klinker med Mediationen, det begriber jeg: men 

at støde sammen med — Mediationen! Mediationen indtager jo 

den phantastiske Ophøiethed over alle Modsætninger, selv over 

de fingerede. Med en saadan ophøiet Ophøielsens Ophøiethed er 

det umuligt at støde sammen. Og paa den anden Side, Media- 

tionen er, hvad der ligger i Ordet, selv givende efter, selv sig sin 

skøre eller skrøbelige Ophøiethed bevidst. Thi dette er jo som et 

Motto paa Mediationen, naar man tager det Ord: at ,,klinke" i den 

anden Betydning, som naar man over en Kjelderhals læser: her 

klinkes. Mediationen kan jeg kun opfatte comisk. I sin phantasti- 

ske Ophøiethed er den — hvad altid er Tilfældet med det Phanta- 

stiske, at det er lige det Modsatte af hvad det synes — boende i 

en Kjelderhals. Enten har jeg <diiperende> min Morskab af at 

lade dens phantastiske Ophøiethed gjælde for Ophøiethed — og 

saa klinker jeg med den — og leer, Eller jeg gjennemskuer dens 

Ophøiethed og seer, at den egentlig boer i en Kjelderhalis — og 

saa leer jeg ogsaa. Engang i sin Tid, thi nu er dog Mediationen 

STR, Nielsen] sml. 636. Martensen) sml. 658. 
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svækket, kunde det have været rigtigt at skrive en lille Opsats 

betitlet: Mediationen eller Verden seet fra en Kjelderhals, med 

Motto: her klinkes. 

== 
Allerede i Forhold til det at elske et Menneske gjælder det: er 

det i Sandhed sandt, at Du elsker ham, saa skal Du ogsaa see, at 

Alt tjener Dig til Gode, selv det Desperateste. Og hvorledes skulde 

det da ikke gjælde i Forhold til Gud. Egentlig er det jo Gud, der 

gjør, at det i det første Forhold er som det er. Gud som seer Din 

Kjerlighed og som er Kjerlighed, han lader endog blot denne Din 

Kjerlighed til et Menneske tjene Dig til Gode. 

23= 

+ 
Det er ikke blot saa, at Pøbelagtighedens Mishandling dybt, 

dybt har udviklet mig, men ganske vist skyldes den en Toneart, 

som jeg ellers aldrig havde faaet inden for mit Omfang: den Art 

Lyrik som hedder Lilien og Fuglen. 

Dialektisk har tillige denne Mishandling beriget mig med det 

Christeliges væsentlige Collision med Verden, Noget som ellers 

var undgaaet mig, der var kun altfor beskæftiget med indre Li- 

delser. 

Det Dannende ved denne Lidelse har igjen været, at jeg har 

været den Overlegne, og dog stridt med en Svagere, der i en 

Forstand er stærkere. Dersom jeg tager hver Enkelt i Mængden, 

hvor i al Verden skulde det falde mig ind at stride med ham; og 

dog kan det være byrdefuldt nok at stride med Mængden. Men 

paa den anden Side det maa blive idealiserende og i Retning af 

Veemod, just fordi jeg kun altfor tydeligt føler min aldeles upro- 

portionerede Overlegenhed, derhos tillige, at jeg har villet disse 

6768 Mishandling] sml. 671. indre Lidelser) sml, 670. 
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Mennesker det saa vel: og at saa dog ,Mængden" i en anden 

Forstand, i en lavere, ideeløs Forstand, er langt, langt den stær- 

kere: 

Mit Guds-Forhold maatte derfor atter her blive Det, der egent- 

lig blev udviklet. Naar man strider med et Menneske, der enten 

virkelig, i ideal Forstand, er Ens Overmand eller Ligemand: saa 

fordunkles og glemmes reent Guds Forholdet. Men ingen Strid 

er saaledes beregnet paa at udvikle et Menneske gudeligt, som 

en Strid, hvor han er den Stærkere og den Svagere dog i en anden 

Forstand er den Stærkere. Det at jeg egentlig ikke rigtig kan faae 

nogen Gjenstand sat stride medz, det betyder just, at Gud vil 

benytte denne Striden til at udvikle mit Guds Forhold. 

du 
<ad> Hiint Vers af Brorson <det findes commenteret i en tid- 

ligere Journal formodentlig NB”% eller NB? cfr. ogsaa NB!4, p, 

17152: 

Mens Luften er endnu saa fuld 

Af Vintersneens Gysekuld 

altsaa Vintersneen er langtfra endnu ikke kommet ned, den staaer 

og piner i Luften — og saaledes er det vel ogsaa med Sorger, Be- 

kymringer, Gjenvordigheder og Deslige, saa længe de endnu ikke 

ere komne ned, at man kan faae at see hvad det er (Virkelighed) 

saa længe de staae og pine i Muligheden: ere de værst. 

[I Marginen: Som man den enkelte Dag først seer Veiret an, 

om det er Veir at gaae ud: saaledes ligger hele Livet for os — 

men her hjælper det ikke, man skal gaae ud.] 

+ 

Mængden] sml. 666.  Guds-Forhold] sml. 668.679. "i en tid- 
ligere Journal] 5: 54. NBY,p.171] se følgende Bind. 
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Paalangs ad Siden: 

»Indøvelse i Christendom" burde dog ganske rigtigt være 

pseudonym. Det er det dialektiske Moment, og vilde blive meget 

for stærkt, hvis jeg anbragte det personligt. 

Aaret 1848 tilhører altsaa: Sygdommen til Døden, Indøvelse i 

Christendom, Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, de 3 

Noter. 

Aaret 1849 Fra Høiheden vil Han drage Alle til sig, den be- 

væbnede Neutralitet og andre Smaating deriblandt det om Phister. 

Selv om jeg vilde udgive ,,Fra Høiheden o: s: v:" med mit 

Navn er det dog alligevel sikkret, at Opfattelsen af min Produk- 

tivitet samler sig finalt paa Fredags Talerne, thi ,,Synspunktet" 

er jo fra 48. 

NB. Og for at ikke ,fra Høiheden o:s: v:" der dog er noget 

polemisk, skulde blive det Sidste, saa kunde der jo 

skrives endnu engang Taler ved Altergangen om Fre- 

dagen, der altsaa blev anden Række. Der ligger allerede 

een, saa godt som to færdige, og Vink til et Par endnu 

findes i een af de nye Mapper, som Bogbinder Møller 

har gjort. 

iz 
De fleste Mennesker i hver Generation, selv af dem, der, 

som det hedder giver sig af med at tænke (Professorer og Des- 

lige) de leve hen og døe i den Indbildning, at det bliver ved 

og hvis der forundtes dem at leve længere, at det vilde blive 

ved i en fortsat ligefrem Stigen med at begribe mere og mere. 

Hvor mange opleve overhovedet den Modenhed, at opdage 

678Indøvelse i Christendom] 5: I og II; sml. 615.681.  Sygdom- 
men til Døden] sml. 583.  Synspunktet...3 Noter] sml. 615. Fra 
Høiheden] d: ,Indøvelse i Christendomf III. Sml. 422.423. den be- 

væbnede Neutralitet] sml. 646. det om Phister] se IX B 67-72. 

Fredags Talerne] 3: Fjerde Afdeling af ,,Christelige Taler" (S. V. X, S. 247 ff.) 

— Sml. 424.593. Taler ved Altergangen om Fredagen] sml. 428. 
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at der kommer et critisk Punct, hvor det slaaer om, hvor det 

fra nu af gjælder i stigende Begriben mere <og> mere at be- 

gribe, at der er Noget, man ikke kan begribe. 

Dette er den socratiske Uvidenhed, og det er den vor Tids 

Speculation har behøvet til Correctiv. 

Som Joh. Climacus rigtigt bemærker, at de fleste Menne- 

sker egentlig der, hvor det højere Liv skulde gaae op for 

dem, svinge af og blive practiske ,,Mand, Fader og Fugle- 

konge"; som Anti-Climacus rigtigt bemærker, at de fleste 

Mennesker slet ikke opleve at blive Aand: saaledes opleve 

de heller ikke dette qvalitative Møde med det Guddomme- 

lige. Det Guddommelige er for dem et simpelt et rhetorisk 

piattet et hiatisk Superlativ af det Menneskelige: deraf deres 

Lyksaliggjørelse i den Indbildning: mere og mere at kunne 

begribe det, saa dersom de blot havde Tid og ikke skulde i 

Contoiret, i Klubben, conversere deres Kone o: s: v: dersom 

de blot havde Tid, saa skulde de nok begribe det Guddomme- 

lige ganske. 

Den socratiske Uvidenhed men vel at mærke modificeret 

i Christendommens Aand, det er Modenhed, er intellectuelt, 

hvad Gjenfødelse er ethisk religieust, er, hvad det er at blive 

Barn igjen. 

Det er ganske bogstavelig saa, at Loven saa bliver: stigende 

Dybsind i mere og mere at begribe, at man ikke kan begribe. 

Her kommer saa alt det Barnlige igjen men i anden Potens. 

Den saaledes Modne har Naivitet, Eenfold, Forundring, men 

har det væsentligen med Humor, dog ikke at det er Humor. 

Og at dette Liv er saligt, er saligt som det er saligt at tilbede, 

endnu saligere end for en Qvinde i Sandhed at være for- 

elsket: ja derom have hine i Indbildningen Lyksaliggjorte 

Correctiv] sml. 640.658. Joh. Climacus...bemærker] sml. S. V. 

VII, S. 334f. Anti-Climacus...bemærker)] S.V. XI, S. 140. 169f. 211.217. 

qvalitative Møde med det Guddommelige] sml. 676. 
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ingen Anelse. De komme aldrig til Qvalitets-Trykket men 

bedaare sig selv mere og mere. 

+ 
Men at hvad jeg har at sige angaaende Paradoxet, at det 

skulde blive populairt er umuligt. Det smigrer den menne- 

skelige Forfængelighed formeentligen at kunne begribe. Det 

andet er Ydmyghedens Salighed. Men, for at tage dette, hvor 

mange Piger ere der vel i hver Generation, der i Sandhed 

due til at elske? De 99 af 100 foretrække dog at elske af 

»Grunde". Man mærker ikke det Underfundige, at ,,Grunde" 

istedetfor at fundere eller potensere, trække fra — jo flere 

Grunde En har for sin Elskov, jo mindre er hendes Elskov. 

Men atter her sees, hvorledes Tausheden kommer af sig 

selv; thi en saadan i Sandhed forelsket Pige, der slet ingen 

Grunde havde — hvis hun talte derom til de andre Piger, 

vilde hun blive anseet for ringere. 

Og derfor, o vidunderlige Forsynets Kierlighed, som det 

har forsynet hvert Dyr med eet eller andet Forsvarsmiddel: 

saaledes gjør ogsaa Forsynet enhver dybere Natur taus. Ved 

Tausheden frelser han sit Liv, i Tausheden eier han frelst 

sin Salighed. 

HH 
En Replik, der vanvittig vender Vrangen ud af En. 

Man tænke sig en Samtid med Christus, der siger (denne før- 

ste Deel af Replikken er benyttet i Indøvelse i Christendom No 

1.): nogen Mening om ham kan jeg ikke have, jeg maa først see 

hans Livs Resultat, og saa bogstaveligen, at han maa være død. 

Og det vil maaskee neppe være nok. Men dersom jeg levede 

60 Grunde] sml. 625. Tausheden] sml. 510.  %i Indøvelse... 
NO 1] S.V. XII, S. 44. — Sml. 239.678. 
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1800 Aar efter hans Død, og jeg saae han havde seiret saa vilde 

jeg antage Læren (og nu kommer det Ny, som ikke findes i hiint 

Skrift, det egentlig Vanvittige) og forsikkre: at jeg gav hele mit 

Liv for at have levet samtidigen med ham, at det er min hedeste 

Længsel at have levet samtidigt med ham. 

+ 
Det er en mærkelig Nemesis over Pharisæeren (i Evangeliet 

om Pharisæeren og Tolderen). Det erjo Stolthed atignorere Andre, 

og dog er det den stolte Pharisæer der lægger Mærke til ,,denne 

Tolder", medens Tolderen ydmygt ignorerer Pharisæeren. 

+ 

denne Tolder] Luc. 18,11. — Sml. IX A 272. 
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KILDE-ANGIVELSE, 

MANUSKRIPT- BESKRIVELSE 

OG TEXTKRITISKE 

OPLYSNINGER 





Med B-Fortegn. 

—  L-Fortegn. 

—  U-Fortegn. 

betegnes: Fortegnelse over de efter Søren 

— + ved Stykkernes Numre — 

— Tal med X imellem 

— 1 8S., 2 SS. osv 

— Kursiv 

Aabye Kierkegaards Død fore- 

fundne Papirer. 1865 optaget af 

H. P. Barfod. Manuskript. 

Fortegnelse over Manuscripterne 

af S, Kierkegaard. optaget efter 

hans Død af Henr. Lund. d. 17 Ja- 

nuar 1856. Manuskript. (Se For- 

tale I, S. VIII). 

Universitets-Bibliotekets Forteg- 

nelse over Søren Kierkegaards 

Manuskripter. 

de Stykker, som tidligere enten 

sletikke eller kun delvis 

har været trykt. 

Tvær- og Længdemaal i Milli- 

meter, 

at en Side, to Sider osv. er helt 

eller delvis beskrevet. 

Udgiver- Bemærkninger i citeret 

Text 

vinkelret(te) paa 

Kvart 

Oktav 

fremkommet ved S.K.s Rettelse af 

udslettet af S. K. med Blyant 

— … — Blæk 



436 Kilde-Angivelse m. m. 

Forøvrigt er brugt følgende Forkortelser: 

adsk. adskillige mgl. mangler 

Anm. Anmærkning(er) mrk. mærket 

Beg. Begyndelse(n) Paategn. Paategning 

beg. begyndende Pag. Paginering 

BIS BIE Blad Blade pag. pagineret 

blaal. blaalig Pap. Papiret 

efterh. efterhaanden rektang. rektangulær 

enk., St. enkelt(e) Sted(er) Rett. Rettelse(r) 

LE, og følgende Side(r) STSS: Side(n) Sider(ne) 

Nummer (Numre) osv. SK. Søren Kierkegaard 

Forgyldn. Forgyldning Skr. Skriften 

Forts. Fortsættelse(n) så sluttende 

forøvr. forøvrigt Slutn. Slutning(en) 

gennemg. gennemgaaende Slutn.-Tilf.  Slutnings-Tilføjelse(n) 

gull. gullig spr. sprængt 

indv. indvendig Tilf. Tilføjelse(n) (r) 

KK Kant Kanter ubeskr. ubeskrevet 

langstr. langstrakt udv. udvendig 

Lin. Linie Understregn. Understregning 

Læsn. Læsningen upag. upagineret 

Marg. Marginen uregelm. uregelmæssig 

Marg.-Tilf.. Marginal-Tilføjelse(n)(r)  Vb. Vælskbind 

Umiddelbart efter de Tal, der giver Optegnelsernes Numre i Udgaven, 

følger Henvisninger til Manuskript-Stykkernes Plads i B-Fortegn. Ved et: 

= L-Fortegn. føjet til Henvisningen til B-Fortegn. angives, at det paagæl- 

dende Nummer hører til den Afdeling af Papirerne, hvorover ogsaa Henrik 

Lund har optaget Fortegnelse, hvis Nummerering indtil Nr. 382 er den, 

der følges i B-Fortegn. 

I de textkritiske Oplysninger henviser Brøktal til Linie i Stykket (altid 

talt fra oven); almindeligt Tal med Brøktal ved angiver Stykkets Nummer 

og Linien; hvor vedkommende Stykke strækker sig over to eller flere 

Sider indskydes (med et S. foran) Sidetallet foran Linietallet, som da 

gælder vedkommende Side, Til venstre for skarp Klamme anføres med 

spærret Tryk hvad den trykte Text har, og til højre følger hvad Kilden 

har, eller med Tegnet < foran hvad Manuskriptet oprindelig har haft, 

som saa af S.K. selv er bleven rettet til det i den trykte Text optagne. 

Tilføjelsen af manglende Forkortelses-Punktum, Prik over i, Tøddel over 

Geller å eller ii, samt Gengivelsen ved Chr (chr) af det af S. K. ret hyppigt 
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benyttede x i Forkortelser for Christus, Christendom, Christne, christelig 

er der ikke taget Hensyn til i de textkritiske Oplysninger; Overstregninger 

meddeles kun, hvis de sikkert kan tydes og menes at være af Interesse 

for Texten; men ellers vil enhver Afvigelse fra Kilden findes anført. 

Med nærværende Bind er af B-Fortegn. Numrene 372 og 374 helt 

udtømte, Numrene 371 og 373 delvis. 

371 udgør U-Fortegn. 70" 

372 == == 708 

373 — ES 80 

374 — == 70? 

B-Fortegn. — — 72 

L-Fortegn. — — 71 





1: 374 (= L-Fortegn. — Bind, paa 

indv. trykt Etikette mrk.: ,Til- 

kjøbs hos Bogbinder N. C. 

Møller, Graabrødre-Torv Nr. 

97. 4. (180 X 219), Vb. uden 

Forgyldn., brunt marmoreret 

Overtræk; spr. Snit. Pap.: 

Velin), udv. Etikette. — Skr.: 

rolig. 

Anm.: Stykkerne i 374 anbragt 
med bred ydre Margen. De to første 
Blade er ubeskr. og upag., forøvr. 

Pag. med Blyant paa hvert Blads 
første Side (med ulige Tal), beg. med 
Pag. 5. 

2:'374 (se 1), S..5, —.Skr.;. beg. 

sirlig, efterh. hurtigere. 

"i] ||, || i ”-see] -se "U-] 
<u- "man] || s|| man 

3:-374 (se 1), S. 5f. — Skr.: gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord hur- 

tigere. 

1 ning:] -ning: [<,] || at || 

%4: 374 (se 1), S. 6f. — Skr.: til- 

dels stor; beg. rolig, snart hur- 

tigere. 

vilde] vilde ||ansee|| ”min 
første Gang] ||, || min 

J03 

IT: 

: 374 (se 1), S.7f. — Skr.: snart 

stor; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

Første] < første 

: 374 (se 1), S.8. — Skr.: tildels 

stor; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

: 374 (se 1), S. 8f. — Skr.: stor; 

hurtig. 

”nusi-] < pusia- 

: 374 (se 1), S. 9. — Skr.: gen- 

nemg. stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtigere. 

at første Gang] at ||det|| at 

: 374 (se 1), S. 10f. — Skr.: stor; 

hurtig. 

Slidt]|| liidt ||. lidt frigtigt] 

<rigtigen -stok] -stok ||, || 
4ellers] ellers ||, || 

374 (se 1), S. 11. —Skr.: stor; 

hurtig. 

374 (se1), S.12f. — Skr.: snart 

stor; beg. rolig, snart hurtig, 

"BIngen] < ingen ”"fle- 

ste] < Fleste 
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12: 

13: 

374 (se 1), S. 14. — Skr.: stor; 

hurtig. 

"bespottet,]< bespottet — 

374 (se1),S.14f.—Skr.: som 6. 

"død]< døde 'Mit.]< Mit? 

". flod] -flod ||. || 

274374 Se 1 S3IS ES KT 

153 

16: 

17: 

18: 

19: 

20: 

273 

22: 

stor; gennemg. rolig, tildels 

hurtigere. 

Stil at| til 

374 (se 1), S.16f. — Skr.: som 

14. 

374 (se 1), S. 17-19. — Skr.: 
som 14. 

med] ||,|| med ” kaldes] 

< kalder et]: <en SS 13" 
ikke som] som 

374 (se 1), S. 19f. — Skr.: som 

14. 

374 (se 1), S. 20.—Skr.: som 

14. 

374 (se 1), S. 21. —Skr.: stor; 

hurtig. 

374 (se 1), S. 21-23. — Skr.: 
som 14. 

Ser i] er ”Tjl-] || F]|| Til- 

S. 15" de] ||det|| de 

374 (se 1), S. 23. — Skr.: som 

14. 

374 (se 1), S. 24-26. — Skr.: 
stor; beg. rolig, snart hurtig. 

S. 16? -føre —] -føre || sit || 

<—>  S. 16?” Man-] Mand- 
S. 16” ikke] ikke ||til||  S. 
160 sig] SIS MET 7 

Til-] <t 

+23 

2 »A 

25: 

26: 

27: 

28: 

29: 

A 12—32 

: 374 (se 1), S. 27. — Skr.: til- 

dels stor; hurtig; Udslettelse 

med Bølgelinier. 
Anm.: imellem Bl. 25f. og 27f, 

findes smalle Rester af 5 fjærnede 

Blade, med enkelte Bogstavrester. 

: 374 (se-1);, ST27EEES RRS 

tildels stor; beg. rolig, snart 

hurtigere tildels flygtig. 

3yil] < vild S.18"thi om] 

thi 

374 (se 1), S. 29. — Skr.: gen- 

nemg. stor; hurtig. 

faaer]<for "en]en ||sva | 

1den første Gang] < det 

374 (se 1), S. 29f. — Skr.: stor; 

hurtig. 

Sogsaa] ogsaa || k || 

374 (se 1), S.30f. — Skr.: stor; 

hurtig tildels flygtig. 

374 (se 1), S. 31-33. —'Skr.: 

som 27. 

S. 20?” mig med] med S. 

20" at] ved at S. 20?” Dag] 

Dage 

374 (se 1), S. 33. — Skr.: stor; 

hurtig. 

"Kirke-] || Alle|! Kirke- 

S. 21' Du] < den 

: 374 (se 1), S. 34f. — Skr.: som 

27. 

31-32: 374 (se 1), S. 35. — Skr.: 

som 27. 

31?sig)] til sig 32”Ord] 

Ord ||. || 



33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Å 33—45 

: 374 (se 1), S. 35f. — Skr.: som 

27. 

?Hvad]Hvad ||have|| ”,,der- 

som] dersom fværet] være 

1374 (se 1), S. 36. — Skr.: som 

271. 

Nanna] ,Nanna || ell. || 

fBlomsten,] < Blomsten. 

: 374 (se 1), S. 37f.— Skr.: snart 

stor; beg. rolig, snart hurtig 

tildels flygtig. 

S.23"L ær] Lær ||af|| "Til- 

fælde] < Tilfældet 

: 374 (se 1), S. 39f. — Skr.: som 

2l 

hvo] < hvor 

: 374 (se 1), S. 40f. — Skr.: som 

35. 

SAlle] Alle ere ?Visse] 

Visse || (|| ”saaledes,] saa- 

ledes || at|| , || beviser den 

just]  ”fsaa første Gang] 

|| thi || saa 

: 374 (se 1), S. 42. — Skr.: som 

25. 

: 374 (se 1), S. 42f. — Skr.: som 

27: 

12T i; Tiende-] <t S. 26? 

og] ||i|| og 

+40: 374 (se 1), 8. 44-46. — Skr.: 

41: 

som 27. 

8mig]dem ”med] ||f|| med 

374 (se 1), S. 46-48. — Skr.: 

som 27. 

Myles] sjeg ss DAt] NS at 
” Jeg] Jeg ”"Magt] |]|S|| 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 

42: 

441 

Magt ind.”]ind.” || Han sagde 

ogsaa || S.28”Benene] Bene 

57285 ogjiog 

374 (se 1), S. 48-62. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, snart 

hurtig tildels flygtig 

S. 29?” end] || det|| end S. 

20 var han]|fvar tk sS3 202 

raadet] ||v || raadet S. 29?” 

»Deres] Deres S. 29!”-lig] 

-lig ||om || S. 297% mig] sig 

S. 29" sjeldent] sjeldent 

|| ,han sagde saa at Læsn. 

tvivlsom|| S. 29" til.] tilf 

S. 29” vilde] < ville S. 30 

saa]. saae S. 30!" skal] < 

skulde S. 307'Stad.”] Stad. 

S. 30?” Noget] || om|| Noget 
S. 30? ,Deres] || hvad jeg 

skriver || Deres S. 31% paa] 
| paa FESFEIEDU ED U 
S,-32?. Men] Men S3332£ 

-præsentation] < -præsa- 

tion S. 347? mange] < me- 

get S. 34” -tetet] -tet S. 34? 

talt med] || see || talt 

43: 374 (se 1), S. 62-64. — Skr.: 

enk. St. stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, sl. hurtig. 

han harlfhansftillethi 
15 kunde] || skulle|| kunde 

S. 36?-blik] -blikket 

44: 374 (se 1), S. 64f. — Skr.: gen- 

45: 

nemg. stor; beg. rolig, snart 

hurtigere. 

374 (se 1), S. 65. — Skr. i 

Overskriften: stor, med la- 

tinske Bogstaver; rolig; for- 

øvr.: i enk. Ord stor; hurtig. 

30 
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46: 374 (se 1), S. 65f. — Skr.: som 

27: 
S.streger] Sideskifte || Dr|| 

streger 

47: 374 (se 1), S. 66. — Skr.: som 

FAE 

48-49: 374 (se 1), S. 67. — Skr.: 

sirlig. 

50: 374 (se-1), S. 67f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtigere. 

S. 39? er] ||,|| er 

51: 374 (se 1), S. 68f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 
lig, i enk. Ord hurtigere. 

reen] rene ”ilj ||,]|]| i 

2 sagt:]< sagt, skal] skal 

| ste || 

52: 374 (se 1), S. 69f. — Skr.: 

som 5. 

53: 374 (se 1), S.70. — Skr.: som 8. 

1 rhetorisk] rehtorisk 

1”Edi i Edikken] < Edd 

54: 374 (se 1), S. 70-72. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 
lig tildels sirlig, i enk. Ord 

hurtigere. 

S. 41?”en] ||d|| en S. 41" 
Brudgom] < Brugdom < 

Bruggom S. 41? Be-] || Fri || 

Be- S.41?? Vinter-Sneen"] 

< Sneen S. 42"For-] || det |] 

For- S. 42' Vinteren] < 

Vinterens S. 42' alt] < Alt 

5527374" (Set) SSP RFS KE: 

som 14. 

AÅA 46—64 

%56; 374 (se 1), 'S. 73377 SKR 

stor, med latinske Bogstaver; 

beg. rolig, efterh. hurtigere. 

S. 43% ere] ||, || ere S, 442 

en] ||min|| en 

%57: 374 (se 1), S.77:— Skr tik 

dels stor; hurtig, i enk. Ord 

flygtig. 

58: 374 (se 1), S. 78f,7="SkrE 

efterh. stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere. 

S…457 Dej <<Det esse 

Tilfælde] Tilfælde || bliver, 

hvor || S. 45" og] ||,|| og S. 
45% er anden Gang] < af 

S.45”Kunst-] || Mi || Kunst- 

59: 374 (se 1), S. 80f. — Skr.: 

stor; hurtig. 

S.46? Der er] Der S.468 

giver]giver ||a|| S.46"Dette] 

< Det S. 46! der er] der 

60: 374 (se 1), S. 82. — Skr.: stor; 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

S, 47? saa det]/såa 

61: 374 (se 1), S. 82-84. — Skr.: 

som 27. 

siger] || sikker || siger S. 
48" hvad] hvad || der || S. 48" 

noget] < Noget 

62-%63: 374 (se 1), S. 85. — Skr. 

62: som 27. 63: som 6. 

62? Lidet-]< lidet- 63?i] 

[1592 || i 

64: 374 (se 1), S. 85-90. — Skr.: 

snart stor; hurtig tildels flyg- 

tig. 



65: 

267: 

68: 

69: 

70: 

Lås 

72: 

A 64—78 

"(og] |,|| (c(g "Umoden-] 
Moden- S.49% just] ||f|| just 
Op-] || O;| op- S. 49?” Gud-] 

< Guds- SS. 50?Menne- 

skene] ||m|| Msk. 

374 (se 1), S. 90-92. — Skr.: 

som 27. 

S. 51? ikke i] ikke Linie- 

skifte SYSlaflI af ssSssT" 

fatiultfast|| fat "SIS ab=] 

[lat] ab- 

: 374 (se 1), S. 92-96. — Skr.: 

som 64. 

'og]og skaliet|| ”mig] mig 

|net|| S.52?Re-] || Smule || 

Re- S.52"% -ligere,] -ligere; 

kt ESS 2 FF Tong] sion] 

|Men|| S.52”indad-]<indav 

374 (se 1), S. 96f. — Skr.: 

som 64. 

374 (se 1), S. 97. — Skr.: som 

64. 

374 (se 1), S. 97f. — Skr.: 

som 27. 

”nu] ||d || nu 

374 (se 1), S. 98. — Skr.: til- 

dels stor; hurtig tildels flygtig. 

bligger] liger 

374 (se 1), S. 98f. — Skr.: 

som 27. 

?men] men || ikke || 

374 (se 1), S. 99-103. — Skr.: 

som 27. 

”.som] -somme ”Pforin- 

den] < for inden ”der er] 
der ”Han] < han ”Hans] 

73: 

374: 

75: 

276: 

77: 

"78: 

443 

< hans 

lil af 

der] <.det af] 

374 (se 1), S. 103f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, snart 

hurtig tildels flygtig. 

374 (se1), S.104-112. — Skr. 
Begrsssomt27;NSlutns (fra 

S. 60" Og): efterh. stor; beg. 

rolig, efterh. hurtigere. 

”  Hvad]<UdgangHvad 

S. 58” et anden Gang] <en 

S. 587? Første] < første S. 

59" altfor] altfor || taus|| S. 

503 om] f||at||Kom ikk Ssæ59 2" 

at] ||, || at — s. 607” Guds] 
I K|| Guds 

374(se71), 0 S7112—FSkr 

som 70. 

?”uden at] uden 

374 (se 1), S.112-114. — Skr.: 
som 70. 

Salle] al ””nok] ||d|| nok 

Lettere,] < Lettere; idet] 
llat|| idet ”handler] han 

374 (se 1), S. 114. — Skr.: 

stor; beg. rolig, efterh. hurtig 

tildels flygtig. 

”jeg] jeg ||saadan || ”evig] 
|| v]] evig ”saa] han 

374 (se 1), S. 115-125. — 

Skr.: stor, med latinske Bog- 

staver; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

6.kommet] -komet "det] 

det ||første|| ””at første Gang] 

at ||udg|| S. 63?-kjender] 

<-kiender S. 64 hen og] 
30" 
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379 

+79 

+80: 

81: 

AÅ 78—93 

hen S.64" sand] | m || sand 

S.657end] en S.65'Ingen] 

< ingen S.66'en] en | sand | 

Beg. (til S. 67” dette): 374 
(se 1), S. 125f. — Skr.: stor, 

med latinske Bogstaver; gen- 

nemg. rolig, enk. St. hurtigere. 
Anm.: Marg.-Tilf. paa S. 126 

øverst. 

Ser] er || heller /2/7 || ”jeg 

ikke] jeg S.67'ved] < efter 

S. 67 to] || et || to 

Slutn. (fra S. 67" blev): 373 

(se 81), S71. — Skr.; snart 

stor, tildels med latinske Bog- 

staver; flygtig. 

S.67'f svare,] svare, || £ || 

374 (se 1), S. 125. — Skr.: 

som 27. 

?Ep i Epistelen] < Ev 

373 (= L- Fortegn. — Bind, 

med indv. trykt Etikette som 

1, 4. (180 X 219), Vb. uden 

Forgyldn., brunt marmoreret 

Overtræk; grønt spr. Snit. 

Pap.: Velin), udv. Etikette. 

— Skr.: rolig. 
Anm.: Stykkerne i 373 er anbragt 

med bred ydre Margen. De to første 
Blade er ubeskr. og upag., forøvr. 

Pag. med Blyant paa hvert Blads 
første Side (med ulige Tal), kun sid- 

ste Blad (S. 273f.) pag. paa begge 

Sider. 

2: 373 (se 81), Indsiden af Bin- 

det foran. — Skr. i Hoved- 

stykket: stor, med rødt Blæk; 

rolig; i Tilf.: med sort Blæk; 

sirlig. 
Anm.: anbragt paa nederste Halv- 

del af Siden, med smal Margen til 
begge Sider. 

83: 

84: 

85: 

86: 

87: 

88: 

89: 

90: 

373 (se. 81), SMS Skr 

gennemg. stor, tildels med 

latinske Bogstaver; hurtig til- 

dels flygtig. 

373. (se 81), SYTEÆESKrES 

stor, med latinske Bogstaver; 

hurtig tildels flygtig. 

?For-] || I || For- 

373 (se 81), S) "2/8 krE 

gennemg. stor; hurtig tildels 

flygtig. 

373 (se 81), S. 2f. — Skr.: 

som 35. 

1Der] || Om jeg tili| Der 

vittigt] < vigtigt 

373" (se 81), "SFINEES Er 

som 27. 

”redelig] || v || redelig 

373 (se 81); S "3fÆÆES KER 

som 27. 

373 (se 81); SV4FTFSKTE 

tildels stor; beg. rolig, efterh. 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

373: (se 81), S. 4f. —Skrå 

stor; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

"Det om] < Den 

91: 373 (se 81), S.5. — Skr.: som 8. 

923 

93: 

373 (se 81), S. 6. FFSKrE 

som 27. 

S.71' bringe] være Linie-" 

skifte bringe 

373 (se 81), S. 7f. — Skr.: 

stor; hurtig tildels flygtig; i 

sidste Linie: roligere. 
Anm): nederste ”/2 af S. 8 ubeskr. 

Pmin] < mit 



AÅA 94—109 

+£94; 373 (se 81), S. 9-11. — Skr.: 

95: 

96: 

97: 

98: 

99: 

stor, med latinske Bogstaver; 

beg. rolig, efterh. hurtigere; 

Udslettelse med Bølgelinier. 

S.kjendende] < -kien- 

dende ”end] en ”kjenden- 

de] < -kiendende 

S73se 81)" S7 11,—-"Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

rolig. 

373 (se 81), S-12f£"—TSkrå 

snart stor; beg. rolig, efterh. 

hurtig tildels flygtig. 

31348e 81) 'S713 f. ="Skr.;: 

stor, med latinske Bogstaver; 

rolig. 

"hvor-] hor- < hov- 

373 (se 81), S. 14-21. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. flyg- 
tig, hist og her roligere, 

Sover] ||lige|| over S. 75? 

nok] ||nok|| nok S.75"lige-] 

ligeg- S. 75” -huus] -huus 

Nim ss45anerebet|:< 

grebet S. 76'til at] til S. 

76'%Fædre-] Færdre- S. 76%" 
(men)] ||,|| (men S.76” Han] 

<SHansssS 77: derfor) (| p]| 
derfor S. 777? Mennesker] 

Msker ||)|| S.78" ikke] ikke 

|| saa || S. 787” Et] || I || Et 

373 (se 81), S. 22. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, efterh. 

hurtigere. 

SInteresse] Interesse ||, || 

100-101: 373 (S. 81), S. 23. — 

Skr. 100: stor, med latinske 

445 

Bogstaver; beg. rolig, snart 

hurtigere. 101: sirlig. 

100'tager] || for /2/ || tager 

102-103: 373 (se 81), S. 24. — 

Skr. 102: snart stor; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere. 

103: stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtigere. 

+104: 373 (se 81), S. 24f. — Skr. 

105: 

106: 

107: 

inde første 1ISCinter: til 

dels stor; flygtig; forøvr.: 

som 90. 

bedst] || sidst || bedst S. 
80””saaledes] ||at || saaledes 

S.80"?-disked] < -diskede 

SOF at |"akd| at] 

373 (se 81), S. 25-27. — Skr.: 

stor, med låtinske Bogstaver; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere. 
Anm,.: nederste "/4 af S. 27 ubeskr. 

ff ud af] ud Linieskifte S. 
81" bedre] bedre || hos mig || 
S. 81" det anden Gang] < 

der 

373 (se 81), S. 28f, — Skr.: 

som 42, 

”.sen,].< -sen! 

Idet Hele|| han 

han] 

373 (se 81), S. 29 f. — Skr.: 

som 35. 

Poffret] || O || offeret 

108: 373 (se 81), S. 30f. — Skr.: 

109: 

som 27. 

Idet] det ||f || 

;: 373 (se 81), S. 31. — Skr.: 

som 27. 

"'begyndte] < sagde 
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TLS ba] 

112: 

113: 

114: 

115; 

116: 

1103373: (se SUN S5322—S kr: 

som 27. 

Styk-] < tug- -hudet] < 
-huddet fgemyt-] < gemiit- 

373 (se 81), S. 33. — Skr.: 

som 27. 

”er] et 

373 (se 81), S. 33f. — Skr.: 

stor, paa de første Par Linier 

nær med latinske Bogstaver; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere. 

S. 84"? med] < meg S. 84? 

for] for | hende || 

373 (se 81), S. 34-36. — 

Skr.: stor, med latinske Bog- 

staver; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

S.ringen] -ringen ||. | 

373 (se 81), S.. 37. — Skr.: 

stor; gennemg. flygtig, i enk. 

Ord roligere. 

fder] der ||har|| 'et]< en 

373 (se 81), S. 37-40. — 

Skr,: stor, med latinske Bog- 

staver; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

S. 86" håchstens]  håc- 

stens S, 86' have gjort] < 
gjøre 

373 (se 81), S. 40-45. — 

Skr.: gennemg. stor, med la- 

tinske Bogstaver; gennemg. 

hurtig tildels fiygtig, enk. St. 

roligere. 

"psy-] pschy- S.87'skal] 

skal ||det|| S. 87" for] for 

TIE 

T1&: 

119: 

120: 

121: ba I 

122: 

1235 

|at| S.87””Virksomhed”] 

V.S:872thitil this ree 

-ning:] < -ning, S.88"'te- 

ten:]< -teten, S.88" Dette] 

Detter 

373 (se 81), S. 46-50. — 

Skr.: gennemg. stor, med la- 

tinske Bogstaver; beg. sirlig, 

efterh. hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

noget]nogen S.89”Pjust] 

jus 

373 (se 81), S. 50f. — Skr.: 

meget stor, med latinske Bog- 

staver; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

"Dette] < Det 

373 (se 81), S. 51. — Skr.: 

som 6. 

373 (se 81), S. 52f. — Skr.: 

som 42. 

7”og] ||just fordi || ||a || og 

?mig anden Gang] ||,|| mig 

S.92?at anden Gang] ||i|| at 

S.92fkunde] kun S.92! 

-derede] -dere 

373 (se 81), S. 54. — Skr.: 

tildels stor; hurtig. 

373 (se 81), S. 54f. — Skr.: 

som 27. 

Anm.: nederste !/s af S. 55 ubeskr. 

S. 93? -lige] -lig - S. 93" 

sammen med] sammen 

373 (se 81), S. 56-59. — 

Skr.,: gennemg. stor, med la- 

tinske Bogstaver; gennemg. 

flygtig, i enk. Ord roligere. 



A123—134 447 

selv] selv || har jeg || 

3.lig] -lige "have sagt] 

sagt "Opi-] Opio- S.94?af] 

<at S.94P? blev] ||d|| blev 

S. 947? Straf anden Gang] 

ll at jeg || Straf 

1248373 l(se" 81) SF 59, "=rSkr.: 

som 6. 

125: 373 (se 81), S. 59-61. — 

Skr.: stor; flygtig. 

"u-] um- for] ||at sidde|| 

for: S. 95” var] |[f]| "var S. 
95" er] er ||at|| S. 957? dog] 

llikke b || dog 

126: 373 (se 81), S. 62-64. — 

Skr.: stor, med latinske Bog- 

staver; beg. rolig, snart hur- 

tigere, i enk. Ord flygtig. 

127: 373 (se 81), S. 64. — Skr.: 

gennemg. stor; hurtig tildels 

flygtig. 

2 staaer] -staae 

128: 373 (se 81), S. 64f, — Skr.; 

gennemg. stor; flygtig. 

"Dag-Pressen] < Pres- 

sen 

129: 373 (se 81), S. 65. — Skr.: 

tildels stor; beg. rolig tildels 

sirlig, efterh. hurtig tildels 

flygtig. 

130: 373 (se 81), S. 65f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig 

tildels sirlig, i enk. Ord og i 

Marg. hurtigere. 

1blive] ||at|| blive ”et]< 
en 

131: 373: (se 81), 'S.66f. — Skr,; 

132. 

133: 

134; 

tildels stor; gennemg. rolig 

tildels sirlig, hist og her hur- 

tigere, 

”-Penge] -Penge ||,|| "og 
første Gang] og || forbittre || 

PAgi-] Aig- S.98'saal] || at || 
saa S. 987”simple] simple 

|| Mand. || S. 98? mig] < mit 

S. 98”? hedt] || været || hedt 

373 (se 81), S. 67-71. — 

Skr.: stor, tildels meget stor, 

med latinske Bogstaver; beg. 

rolig, efterh. hurtig, i enk. 

Ord flygtig. 

S.ning] -ningen Sfor- 

skjel-] < forskiel- ”-stok- 

ken,] < -stokken:  S. 99' 

men] men ||,|| S. 997”det] 

IC] det S.99? qen] < det 

373 (se 81), S. 71f. — Skr.: 

meget stor, med latinske Bog- 

staver; gennemg. hurtig, i enk. 

Ord roligere. 

5om] om ||det||] '-dom] 

-dom || er de|| 7En] ind 

373 (se 81), S. 73f. — Skr.: 

stor, tildels meget stor, med 

latinske Bogstaver; beg. rolig, 

snart hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 
Anm.: imellem Bl. 73f. og 75f. 

findes smal Rest af et fjærnet Blad, 

med enkelte Bogstavrester. 

s.else]<elsel der] ||du || 

der ”Æsthetisk] Æstetisk 

kæsthe-] < æste- ””-bil- 

lede] < -billedet  S. 101' 

Forsoner i Forsoneren] < 
Forsonin 
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F35n 373 ENE ST 57] 

138: 

139; 

140: 

141: 

on 

[en 

Skr.: meget stor, med latin- 

ske Bogstaver; gennemg. ro- 

lig, hist og her hurtigere, i 

enk. Ord flygtig. 

".skjel)]< -skiel "j] mod 

Sideskiftei  ”ubeskrive- 

ligt] < ubegribeligt S. 1022 
de] de | fornemme || 

Sat BTS ise 81) TS 77-81 

Skr.: meget stor, med latin- 

ske Bogstaver; gennemg. ro- 

lig, hist og her hurtigere, i 

enk. Ord flygtig. 

Satis arr] lhele i] 

LIV" Livs 

FESTE SD SST 83 
sS.kr;vsom 27; 

”Andet] Andet |;)| ”læse] 

|gaae || læse skal] || kl|| 
skal 

373 (se 81), S. 83-89. — 

Skr.: stor, med latinske Bog- 

staver; beg. rolig, efterh. hur- 

tig, for en stor Del flygtig. 

tder:er] der: + Slægt; ] 

< Slægt. 

373 (se 81), S. 90f. — Skr.: 

stor; flygtig. 

".hed.] < -hed; 

373 (se 81), S. 91. — Skr.: 
stor; flygtig. 

373 (se 81), S. 91f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. hurtig 

tildels flygtig; i Marg.-Tilf. 

og i sidste Linie: roligere. 

42: 373 (se 81); SOK SKR 

snart stor; beg. sirlig, snart 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

143-144: 373 (se 81); SS 937 

Skr: somi2l 

143! Ph11-)'<< PIR SEER 

Dig] < ham 144'0Og] < og 

145: 373 (se 81), S. 94f. — Skr.: 
som 127. 

S. 109" -suleren] -soleren 

Anden] < anden 

146: 373 (se 81), S. 95f. — Skr.: 

snart stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtig. 

fører] < ligger ”ikke i] 
ikke %-tisk] -tiske a] < al 
19 4-] um- 

147: 373 (se 81), S. 97-99. — 

Skr.: gennemg. stor, med 

latinske Bogstaver, gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere. 

tan] Andet S.110'jo an- 

den Gang] < jeg S.110ftil,] 

til, ||for || S.110'” Det] Der 

S. 111? Æsthe-] < Æste- 

148: 373 (se 81), S. 100-102. — 
Skr.: stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk, Ord flygtig. 

”er,] er, er, ”Hvo] || Sch|| 

Hvo P”Ser i Scribe] < Sch 

?? Maade] Maade ||dømmes || 

149: 373 (se 81), S. 102f. — Skr.: 

tildels stor, med latinske Bog- 

staver; beg. rolig, snart hur- 

tigere. 

tfihjel] < ihiel ”der'er] 

der fen Art] <et "Altsaa] 

Altsaa || No | 
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150: 373 (se 81), S. 103f. — Skr.: 
meget stor, med latinske Bog- 

staver; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

151::373 (se-81), S. 104.— Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere. 

152:.373.(se 81), S. 104f. — Skr,: 

tildels stor; beg. rolig tildels 

sirlig, efterh. hurtigere, sl. 

hurtig. 

S5/113Lfaa] << faae 

153: 373 (se 81), S. 105. — Skr.: 

som 27. 

154: 373 (se 81), S. 105-107. — 

Skr.: stor, hist og her med 

latinske Bogstaver; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere. 

Set] eet 

155: 373 (se 81), S. 107-109. — 

Skr.: snart stor; beg. sirlig, 

efterh. hurtig tildels flygtig. 

156: 373 (se 81), S. 110f, — Skr.: 

stor; beg. rolig, snart hurtig 

tildels flygtig. I 

157-158 313 (se 81), .S115>— 

Skr. 157; stor; hurtig, i enk. 

Ord flygtig. 158: stor, i enk. 

Ord med latinske Bogstaver; 

gennemg. flygtig, i enk. Ord 

roligere. 

159: 373 (se 81), S. 112. — Skr.: 

stor; beg. rolig, snart hurtigere, 

i enk. Ord flygtig. 

'siger] ||bl]| siger 'det] 

|: || det ffor] < og ”over] 

llill over 

160: 

161: 

162: 

163: 

164: 

165: 

166: 

167: 

168: 

449 

373i(se781);S5113f5-Skr:: 

stor; beg. rolig, snart hurtigere 

tildels flygtig. 

373 (se 81), S. 114f. — Skr.: 

som 160. 

”hidtil] hidtil | om mig || 

373 (se 81), S. 115. — Skr.: 

stor, i enk. Ord med latinske 

Bogstaver; hurtig tildels flygtig. 

"Titel-] Tite- 

373 (se 81), S. 116-118. — 

Skr. i Hovedstykket og 

den første Marg.-Tilf.: 

som 27; i anden Marg.- 

Tilf.: beg. sirlig, snart hur- 

tigere. 

ZChristi Indtog] < Ind- 

toget et] Senat] 

at ” ham anden Gang] am 

373 (se 81), S. 119. — Skr.: 

som 27. 

373 (S€/81)/S 119f£'SkrE 

som 27. 

”et] < er 

373 (se 81), S. 121. — Skr.: 

som 27. 

373 (SEE SIN KS RIS IST ØS NES 
Skr.: snart stor, med latin- 

ske Bogstaver; gennemg. ro- 

lig, hist og her hurtigere, i 

enk. Ord flygtig. 

Svidst] < vist SMøæ 

Pastoral Seminariet] < 
Seminariet S.121'til at] til 

373 (se 81), S. 124f. — Skr.: 

efterh. stor, med latinske Bog- 
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staver; beg. sirlig, efterh. hur- 

tig i enk. Ord flygtig. 

"Ofor] for || min || 

169: 373 (se 81), S. 125f. — Skr.: 

170: 

LÆR 

1725 

1735 

74: 

145: 

stor, tildels meget stor, med 

latinske Bogstaver; gennemg. 

rolig, enk. St. hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

373 (se 81), S. 126. — Skr.: 

stor, tildels meget stor, med 

latinske Bogstaver; hurtig i 

enk. Ord flygtig. 

Zmed] med || Just || 

373 (se 81), S. 126f. — Skr.: 

meget stor, med latinske Bog- 

staver; hurtig, i enk. Ord 

flygtig. 

373 (se 81), S. 127. — Skr.: 

som 42. 

S. 123? Gud.)] Gud. 

373 (se 81), S. 128. — Skr.: 

som 27. 

373 (ser 81) S 1128-1307 
Skr.: tildels stor; beg. sirlig, 

snart hurtig tildels flygtig. 

”og] og ||ordentli|| ”'" alle 

An-]<Allean- S.124?uaf-] 

|| et eenligt || uaf- STRA 

holdt]holdt ||ud|| S.124'me- 

dens] ||de Anseete|| medens 
S.124"Side,] < Side; 

373 (se 81), S. 130f. — Skr.: 

hist og her stor; gennemg. 

rolig tildels sirlig, i enk. Ord 

hurtigere. 

nogle] <noget "Maale-] 

[uhyre || Maale- blandt] ||af|| 

176: 

177: 

1783 

179: 

180: 

181: mm 

blandt 'end] en S.125”til] 

< mod 

373 (se 81), S. 131-134. — 

Skr.: gennemg. stor; beg. sir- 

lig, snart hurtigere tildels flyg- 

tig, enk. St. igæn roligere. 

Plade sig] lade Sideskifte 

".deles,] < -deles: -ions] 

-ionens S.126'jo] jo || just|| 

S. 126'ikke,] <— ikke; thi 

373 (se 81), S. 134f. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

3For-] || N|| For= "Øg" 

Øge-]<Øi ""Detbenytter] 

< De benytte S.127'det] 

det ||ikke|| S.127'der er] 

der 

373 (se 81), S. 135f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtig. 

3den] ||a|| den 

373 (se 81), S. 136f. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, 

5. tion] -tion af ”Alvor!] 

< Alvor, 

373 (se 81), S.137-1395-= 

Skr.: tildels stor; beg. sirlig, 

snart hurtigere, hist og her 

hurtig tildels flygtig. 

15 forinden] for 

?”som] som jeg 

inden 

373 (se 81), S:.139.—'Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, 

snart hurtig, sl. flygtig. 

efter] efter ||s||  fvar] 
var || sel || 



182: 373 (se 81), S. 139f. — Skr.: 

183: 

184: 

185: 

186: 

187: 

A 182—195 451 
FO mm, 

som 127. 

eni<tat' det; JN det: 

373 (se 81), S. 141-144, — 

Skr,: tildels stor, med latin- 

ske Bogstaver (undtagen i før- 

ste Punktum); i første Halv- 

del: gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtig; forøvr.: hurtig, 

i enk. Ord flygtig. 

der er første Gang] der 

fimod,] imod, | og som der 

skal et || jeg] jeg || vild |] 

"bede ||leve|| bede ”Gud] 

llac]| Gud S.131'denne In- 

derlighed]| <"den S713F 

bort] borte 

373 (se 81), S. 144. — Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

3den første Gang] den ||,|| 

Verds-] Versd- 

373 (se 81), S. 145f. — Skr.: 

som 27. 

S. 132? at anden Gang] at 
|m|| S.132?-ning] -ning ||a|| 

373 (se 81), S. 146f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 
Anm.: Marg.-Tilf. paa S. 147, 

"An-] ||I]| An- ”Piat] Piat 

ller|| fet]< en nu] nu ||I|| 

4T)et]< Dette S.133'saa] 

saa || er || 

373 (se 81), S. 147-150. — 

Skr.: som 27. 

3mit]< min "kan anden 

Gang] < skal ”-litetens] 

-litens 

der 

hedder det] hed- 

188: 373 (se 81), S. 150. — Skr.: 

som 27. 

lige] |If|| lige 

| høit || høit 

høit] 

189: 373 (se 81), S. 151-153. — 

Skr.: som 27; i Marg.-Tilf.: 

rolig. 

S.135?For-] ||v]| For- S. 

I35S VAT NAR HOS KS 773528 

Origi-] Orgi- I i latter-] < 

L [2] S.135” Ussel-] || M|| 

Ussel- S.135%” de første 

Gang] || det || de 

190: 373 (se 81), S. 153-158. — 

Skr. i Overskriften: stor, 

med latinske Bogstaver; rolig; 

forøvr.: som 35. 

?Verden] Verdenen S. 

136?" er] | lider mere og || er 

S.137?vilde] vilde || have al || 
S.137” veed] ||ikke|| veed 

191: 373 (se 81), S.157.,— Skr: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere. 

192: 373 (se 81), S. 159. — Skr.: 

som 27. 

193: 373 (se 81),.S. 159f. — Skr.: 

som 8. 

Satan] || Hio || Satan 

194-195: 373 (se"81),”S. 160; — 

Skr. 194: stor; hurtig, i enk. 

Ord flygtig. 195: som 159. 

195”andet] | A || andet 
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196: 373 (se 81), S. 160f. — Skr.: 

som 27. 

7 om] || han || om 

197: 373 (se 81), S. 161. — Skr.: 

som 27. 

198: 373 (se 81), S. 161f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, tildels hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

”kommer] < kom 

199:-373 (se 81),.S. 162. = 'Skr,: 

som 90. 

+200: 373 (se 81), S.162f.—Skr.: 

tildels stor, med latinske Bog- 

staver; beg. sirlig, efterh. hur- 

tigere. 

? mit] < mine '-ven] -ven 

ll, |Itrods] trods ||den alle /2/|| 

” mod] || af || mod 

5 

201: 373 (se 81), S. 163-165. — 

Skr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord sirlig, 

enk. St. hurtigere. 

S. 1417 Dette] || Det første 

Indt || Dette 

202: 373 (se 81), S. 165-168. — 

Skr.: efterh. stor, med latin- 

ske Bogstaver; beg. rolig til- 

dels sirlig, efterh. hurtigere, 

i enk. Ord flygtig. 

?An-]||M i Linie ovenover || 

An- S.142% mig.] < mig; 
STR TUES 1142 om] 

om ||,|| S.143”' noksom] < 

nok som 

203-205: 373 (se 81), S. 169. — 
Skr. 203: som 194. 204: 

A 196—212 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

205: snart stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtigere. 

203" skjønt] skjøndt 

206: 373 (se 81), S. 169f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 
lig, enk. St. hurtigere. 

? Første] < første ?en] 
en || meest betryg ||  S. 144" 

en] ||u || en det] || nu|| det 

207: 373 (se 81), S. 170f. — Skr.: 

som 8. 

TES ER 

208: 373 (se 81)4S,,1713-='Skrå 

som 8. 

209: 373 (se 81), S. 171-173. — 

Skr.: som 8. 

S. 145” Faae] < faae S. 

1457 Faa <a SENSE 
blev] < bleve 

210-212: 373 (se 81), S. 173f. — 

Skr. 210: Tilt senks on] 

stor; rolig tildels sirlig; for- 

øvr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. hurtig, i enk. Ord flyg- 

tig, enk. St. roligere. 211: ro- 

lig. 212: T enkFOrdtstor: 

gennemg. rolig, enk. St. hur- 

tigere, i enk. Ord flygtig. 
Anm.: 210 anbragt paa Textdelen 

af Bl. S. 173f.; 211 anbragt med Li- 
nier beg. i Texten under Lin. 4 af 
210, sl. i Marg. med Tilf. i Marg. ud- 
for Lin. 3f. af 210; 212 anbragt un- 
der 211, i Marg. S. 173f. med Tilf. 
anbragt i Texten paa Foden af S. 173. 

2117". jeg ska kmeninke 
det skal jeg indestaae Dig for 

212?har...hørt)< har faaet 
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213? 

214: 

215: 

230: 

217: 

220: 

at vide 212" Du] Du || føle || 

212? og] ||.|| , og 212"? 109] 

108 212" og] og ||nok/?2/ s|| 

||til det Hell|| 212"? Du] ||ta || 

Du 

373 (se 81), S. 174. — Skr.: 

som 27. 

373 (se 81), S. 174f. — Skr.: 

som 27. 

”den første Gang] < denn 

373 (se 81), S. 175f. — Skr.: 

tildels stor; hurtig tildels flyg- 

tig. 

8Alvor] ||a|| Alvor ”tage] 
tage || det meg || ””fort] || bort || 

fort 

373 (se 81), S. 176f. — Skr.: 

som 90. , 

det] det || h|| 

373 (se 81), S. 177. — Skr.: 

som 6. 

3 Martyr] < Martyrium 

fenhver] || eth|| enhver 

218: 373 (se 81), S. 177f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

tig, i enk. Ord roligere. 

219: 373 (se 81), S. 178f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

tig tildels flygtig, i enk. Ord 

roligere. 

4 Jeg] || Her || Jeg 

; 373 (se 81), S. 179. — Skr.: 

som 6. 

222: 

223: 

224: 

VÅR 

226: 

d SS JJ 

221: 373 (se 81), S. 180f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 
tig, i enk. Ord flygtig, enk. St. 

roligere. 

Skan] ||tø|| kan f'behø- 
ver] behøver ||Ha|| mene] 

I|troe|| mene ”Straf.] Straf. 

| Og selv || i umiddelbar Forts. 

373 (se 81), S. 182f. — Skr.: 

stor; beg. rolig, snart hurtigere, 

i enk. Ord flygtig, sl. flygtig. 

373 (se 81), S. 183. — Skr.: 

stor; hurtig. 

373 (se 81), S. 183f. — Skr.: 

som 8. 

mig] mig ||,|| ”have || for 

mig || S. 152" muligt:]< mu- 
ligt, 

373 (se 81), S. 184f. — Skr.: 

som 27. 

3 existere] 

"1 vidst] bevidst 

IB || Kjøb- 

existerere 

3 Kjøb-] 

373 (se 81), S. 185f. — Skr.: 

som 90. 

S. 153? Aar] || Par|| Aar 

: 373 (se 81), S. 187-189. — 
Skr.: stor; gennemg. rolig, 

hist og her hurtigere. 

”hvor-] ||at|| hvor- 'det 
dog] dog dog ”de] ||just|| de 

i SI vis S5 1542? 209] 

< 20 [?] 

228: 373 (se 81), S. 189. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

hurtig, i enk. Ord roligere. 
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? villet] ||været|| villet 

St Forbo i Forborgen-] < 
Fortr 

229: 373 (se 81), S7190.— Skr.: 

stor; hurtig. 

230: 373 (se 81), S. 190f. — Skr. 

i Hovedstykket: stor; hur- 

tig; i Marg.-Tilf.: gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere. 

23185313: (se: 8))NSS191:-—-SKr 

som 194. 

232-233:…373 (se 81), S…192… — 

Skr. 232: stor» hurtig 233; 

som 8. 

234: 373 (se 81), S. 193f. — S kr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

hist og her hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

15er] ||i Gru|| er S. 157? 

saa-] || det || saa- S.157? ud - 

rustet] udrustede 

235: 373 (se 81), S. 195. — Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver 

i enk. Ord; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtig. 
Anm.: anbragt paa øverste Halv- 

del af Siden, med Linier beg. | Sidens 
nederste Kt. 

Zmen] ||men || men 

236: 373 (se 81), S. 195f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. rolig tildels 

sirlig, efterh. hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

%237: 373 (se 81), S.196f. — Skr.: 
tildels stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtig. 

A 228—246 

5Peders Forræderie]< 

Forræderiet 'har —] < har, 

gaa] << han Na 

maatt ””Sag,] < Sag. 

238-240: 373 (se 81), S. 197. — 

Skr. 238: i enk. Ord”stor; 

beg. sirlig, snart hurtigere. 

239: i enk. Ord stor; rolig 

tildels sirlig. 240: som 239. 

241: 373 (se 81), S. 198. — Skr.: 
i enk,. Ord stor; gennemg. 

rolig tildels sirlig, i enk. Ord 

hurtigere, 

"For-] || Det er dog egl. 

ikke || Linieskifte For- 

x242: 373 (se 81), S. 198-200. — 
Skr.: som 160. 

Dette] ||S|| Dette ”der 

er] der "literairt] < lite- 
rair %"jeg mig] jeg ”lige] 

|| al|| lige S. 1607” kunne] < 

kunde 

243: 373 (se 81), S. 200f.—Skr.: 

som 159. 

+244: 373 (se 81), S. 201. — Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere. 

245: 373 (se 81), S. 202, — Skr.: 

som 228. 

246: 373 (se 81), S. 202f. — Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

beg. rolig, snart-hurtigere. 

".skab ud] -skab ved Li- 

nieskifte 



A 247—258 

247: 373 (se 81), S. 203-206. — 

248: 

249: 

Skr.: efterh. stor; beg. rolig, 

dog i enk. Ord hurtig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig, 

sl. rolig. 

”stor] || uhy || stor Rang] 

Gang S;162?er]<at:S. 1627? 

Offrene] Offerne S.162! 

Dage] < Dagen SALG2gS 

Land] Land ||mi|| S.162” 

Onde] Onde ||— || S. 162?” 

faae] |see deres | faae mæt- 

tet] || tilfred || mættet 

373 (se 81), S. 206. — Skr.: 

tildels stor; hurtig, i enk. Ord 

flygtig;isidste Marg.-Tilf,: 

i enk. Ord stor; rolig. 

S. 163" 4,15.] 4,15., vi som 

leve paa den Tid skulle [< 
skulde] ||ikke døe men|| ||døe 

m || forvandles — men de 

Hensovede.”"  S.163!”hen- 

sove.] hensove. ||” || 

373 (se 81), S. 207. — Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

rolig tildels sirlig, enk. St. 

hurtigere; i enk. Ord flygtig. 
Anm.: Slutn. af Stykket (fra S. 

16478 det) i Marg. 

Sat] ||— || at S.1647 Ens 

Liv] < Livet S.164" kal- 
der] ||er|| kalder 

250: 373 (se 81), S. 208. — Skr.: 

hist og her stor; beg. sirlig, 

efterh. hurtigere, i enk. Ord 

hurtig. 
Anm.: optager saavel Textdelen 

som Marg. af Siden, med Linier beg. 
J. Sidens øverste Kt. 

fSyns-]Stand- "”end] end 

end S.165'er] || ganske || er 

251- 
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SM6sæ mit] mig mit es: 

1657? Hvor] || Gu || Hvor 

252: 373 (se 81), S. 209. — 

Skr."251:tildelsstor; gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord hur- 

tig tildels flygtig. 252: tildels 

stor; beg. rolig tildels sirlig, 

snart hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

253:373' (se 81), S: 210:—"Skr:: 

tildels stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

£254: 373 (se 81), S. 210-213. — 

Flees 

256: 

AVS 

258: 

Skr.:gennemg.stor; gennemg. 

hurtig, i enk. Ord flygtig, enk. 

St, og i enk. Ord roligere. 

2?An-] ||F|| An-  S.167"” 
»åha] aha har han] har 
S. 167" , kjendt] ||lige o || 

, kjendt S. 167” ogsaa] || ha 

[?]|| ogsaa S. 167”'-viklede] 

-vikle 

373 (se 81), S. 213. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

tig, i enk. Ord flygtig, i enk. 

Ord roligere. 

hvad] (1. ll] hvad 

373 (se 81), S. 214. — Skr.: 

stor; hurtig. 

373 (se 81), S.214f. — Skr.: 

gennemg. stor; hurtig, i enk. 

Ord flygtig. 

?Christus] Xstd 

373 (se 81), S. 215-218. — 

Skr.: tildels stor; beg. rolig, 

snart hurtig tildels flygtig. 
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259: 

260: 

26 — 

262: 

AÅ 258—269 

4 Mennesker] Mskener Anm.: optager Textdelen af Si- 
. , . d d Lini . - mig] || det || mig ir røg den, me nier beg. | Sidens øver 

hvert] < en S.170?var] < 

er S. 170?" Vee anden Gang] 

< Veee 

373 (se 81), S. 218f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig 

tildels sirlig, i enk. Ord hur- 

tig tildels flygtig. 

den] den || christe|| ”Un- 

der] || O|| Under S;1718 

uklogt] ||utr|| uklogt S.171” 

an-] || er || an- 

373 (se 81), S. 220-223. — 

Skr.: gennemg. stor; beg. 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtig tildels flygtig, sl. hur- 

tig tildels flygtig. 

S. 172" -telse] < -telsen 
vovet.] < vovet, 

: 373 (se 81), S. 223f. — Skr.: 

gennemg. stor; snart rolig i 

enk. Ord sirlig, snart hurtig 

tildels flygtig. 

den] || di || den "ånetat] 
éntar ”.schaut])] -schaut.” 

18a1s0] also || auch || 

373 (se 81), S. 225. — Skr.: 

tildels stor; beg. rolig tildels 

sirlig, eftern. gennemg. hur- 

tig, i enk. Ord flygtig, i enk. 

Ord igæn rolig. 

”er.]<er, "og første Gang] 

og || s || 

263: 373 (se 81), S. 226. — Skr.: 

stor tildels meget stor, med 

latinske Bogstaver; hurtig, i 

i enk. Ord flygtig. 

aus vs] 

264-265: 373 (se 81), S. 227. — 
Skr. 264: som 27286557 

Texten: som 194; i Marg. 

i enk. Ord stor; gennemg. 

hurtig, i enk. Ord flygtig, i 

enk. Ord roligere. 

264? -drager:] -drager. ny 

Linie : 

266: 373 (se 81), S. 228-231. — 
Skr.: snart stor tildels meget 

stor, med latinske Bogstaver; 

beg. rolig, snart hurtigere, 

efterh. hurtig tildels flygtig. 
Anm.: optager Textdelen af S. 228, 

baade Textdel og Margen af S. 229, 
Textdelene af S. 230 og 231; med 
Linier beg. . Sidernes nederste Ktt. 

hele mit] hele ved Li- 

nieskifte  S.176' Ethvert] 

|| En|| Ethvert S.176" har 

begyndt] < begynder SS. 

176”? ellers] eller S. 176? 

bliver] || er || bliver S. 177" 

»hans] hans S.177'”sandt] 

sandt ||, at || 

267: 373 (se 81), S. 232. — Skr.: 

snart stor, med latinske Bog- 

staver; hurtig, i enk. Ord 

flygtig. 
Anm,.: optager Textdelen af Siden, 

med Tilf. paalangs i Marg.; med Li- 
nier beg. | Sidens nederste Kt. 

S. 178” og] || d|| og 

268-269: 373 (se 81), S. 233. — 

Skr.: 268: som 35. 269: som 

194. 

268" i] < ved 269'rige] 

I g]| rige 
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270: 373 (se 81), S. 234f.—Skr,: 

som 35. 

S. 179" -preterer] -pretere 

271: 373 (se 81), S. 235. — Skr.: 

som 27. 

fder er] der 

272: 373 (se 81), S. 236-242. — 

Skr. i Hovedtexten: tildels 

stor; gennemg. hurtig tildels 

flygtig, hist og her roligere; i 

Marg.-Tilf. og Rett.: rolig 

tildels sirlig; i sidste Marg.- 

Tilf.: tildels stor; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtig. 

: ,Du] Du -hed] -hed || og 

Ro|| "Sligt,] Sligt, || og i || 
S. 180" at] ||—|| at S. 18079 
gjemme den] < gjemme 

under] || gjemt|| under  S. 
180” denne] || det.|| denne 
|| min || S. 180? at] || og blive || 

at S.180” -fulgte og] < 

-fulgte,  S.180?? er] < har 

været hvilken] hvilken ||jeg 

reli- Linieskifte gieust gieust 

har kæmpet.|| S.180??- kerne. 

Hvad] < -kerne; hvad S. 
181?om end] < skjøndt end- 

nu< om endnu S.181'efter] 

efter ||at,|| S.181"-else] -else 

Il, S.181'?vistnok] vistnok 

||høist]| S.181'?sagt,] < sagt; 

S.181?” -bage,] < -bage: S. 
181” -heden og] < -heden, 
S.181” Der] || Blev || Der [< 

der] S. 181”? Sandheden] 

Sand-Sideskifte S.181?”skal] 
skal ||være|| S.182"glemte—] 

< glemte, S.182'for-] || for || 
Linieskifte for- S. 182" Før- 
ste] < første Vild-] || S || 

Søren Kierkegaards Papirer, IX1 

273: 373 (se 81), S. 243. — Skr.: 

274: 

275: 

Vild- S. 18275" har (] < har, 
S.182%.ligt (] < -ligt, S. 
182% og] || ell. || og -bryder] 

< -bryder, at være] < er 

S. 1822? saaledes (] || der|| 
saaledes ( [<,] saaledes)] 

< saaledes, finder] finder 
llal]] S. 182? hvem] hvem 

det S.183"-else,] < -else: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; beg. rolig, snart 

hurtigere, efterh. hurtig, i enk. 

Ord flygtig. 
Anm.: optager saavel Textdelen 

som Marg. af Siden, med Linier beg. 

JL Sidens nederste Kt. 

det] || F|| det 

373 (se 81), S. 244-247. — 

Skr,: stor; beg. rolig, snart 

hurtig for en stor Del flygtig. 

en] En S.184'det] ||t|| 
det S.184' et] et ||velf|| S.184” 

eneste]eneste ||Løn|| S.1847”et 

anden Gang] ||der|| et S.184?” 
kunde] kunde || udgive || S. 

184? for] ||at || for S. 184% 
være,]< være; S. 185? -le- 
vede] -leve S.185"'frigjøre] 

< friggjøre 

373 (se 81), S. 247f. — Skr.: 

tildels stor; beg. gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtig, efterh. 

gennemg. hurtig tildels flygtig, 

i enk. Ord igæn rolig. 

l.tjeneste)] < -tjeneste, 

276: 373.(se 81), S.248..— Skr.: 

efterh. stor; beg. rolig, snart 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

”gjør] gjør || at || 
81 
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2772 373/(se:81);S3248f == Skr: 

EEK 

279: 

280: 

281; — 

efterh. stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

dette] < denne Lidelse 

S. 186! Eet] < et 

373 (se 81), S. 249f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

derjkeksom er sin] 

manke demttsitjiæøsin 

hele] < heel For] < for- 

373 (se 81), S. 250-252. — 
Skr.: som 42. 

dette] < Dette 'Chri- 

sten] Xsten<Xstd faltsaa] 

altsaa gjør blev] ||bli|| blev 

er] ||jol| er 

373 (se 81), S. 253-262. — 

Skr.: efterh. stor; beg. sirlig, 

snart hurtigere, efterh. gen- 

nemg. flygtig, tildels meget 

flygtig. enk. St. igæn roligere. 
Anm.: nederste?/s af S, 262 ubeskr. 

ti første Gang] i ||F|| fsty- 
re] styre ||an|| "rigtigt —] 

<rigtigt, ”den] den || mell. || 

18tyivler] tviv- ved Sideskifte 
75: saa]: [<.] ||Paa den an- 

den || saa S.189”paa] || tr || 
paa S.189% dette] < denne 
S. 190 efter] ||et ud|| efter 

S. 190” .elsen.] < -elsen, 
S.190''betyder] betyder ||, h|| 

S.1907Eet] Eet ||,|| s.190? 
var.]< var; S.191??mit] < 
min baade] || alt|| baade 

373 (se 81), S. 263-265. — 
Skr,; tildels stor, med latin- 

285- 

ske Bogstaver; beg. sirlig, 

efterh. hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 
Anm.: optager baade Textdel og 

Margen af S. 263, Textdelen af S. 264, 

baade Textdel og Margen af S. 265; 
med Linier beg. | Sidernes nederste 
Ktt. 

3F i Foraar] < 17811928 

staaer jeg] staaer S. 192% 

fremsti i fremstiller] << frem- 

sæt S.192"”ogsaa (] < ogsaa, 

S.193%-vidne] -vine S.193?5 

Dertil] || M || Dertil 

: 373 (se 81), S. 266. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 
Anm.:nederste”/s af Siden ubeskr. 

: 373 (se 81), S. 267. — Skr.: 

snart stor, med latinske Bog- 

staver; beg. sirlig, efterh. hur- 

tigere. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

7? den... Forfattervirk= 

somhed] < det... Forfatter- 

skab S.195”-hedens). -he- 

dens || M || S. 195'-euse,]< 
-euse; 

: 373 (se 81), S. 268. — Skr.: 

snart stor, med latinske Bog- 

staver; beg. sirlig, snart hur- 

tigere. 
Anm.: optager yderste "7/2 af Si= 

dens Textdel, med Linier beg. | Si- 
dens nederste Kt. 

287: 373 (se 81), S. 269. — 

Skr. 285: tildels stor; rolig. 
286: tildels stor; gennemg. 

rolig, enk. St. hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 287; stor; hurtig. 



A 288—303 

288: 373 (se 81), S. 270. — Skr.: 

stor; hurtig. 

”frem-] || al|| frem- 

289: 373 (se 81), S. 270-273. — 

Skr.: gennemg. stor; gen- 
nemg. rolig (i Lin. 4-7 tildels 

sirlig), tildels hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

Ser] < ligger. S.197' var 

faldet] var " S:197F reji 1 

rejiceret] < rejc S.197?" at] 

at ||der den Gang|| S.197” 

maaskee]< saa brugt] < 

benyttet S.197'Ret,]< Ret; 

S, 197% det] ||blev]| det ||ikke 

opfyldt|| — S.198' dernæst] 
dernæst || maatte || 

290: 373 (se 81), S. 273. — Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 
hurtig, sl. hurtig. 

291-294: 373 (se 81), S. 274, — 

Skr: 201 i enk, Ords stor; 

beg. sirlig, snart hurtigere. 

292: gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtig tildels flygtig. 293: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere. 

294: rolig tildels sirlig, 
Anm.: 294 j Marg., øverst paa 

Siden udfor 291 og 292. 

294' det] det || v || 

295: 372 (= L-Fortegn. — Bind 

som 81), udv. Etikette. — 

Skr.: sirlig. 
Anm,: Stykkerne i 372 er anbragt 

med bred ydre Margen. De tre første 
Blade er ubeskr. og upag., forøvr. 

Pag. med Blyant paa hvert Blads før- 
ste Side (med ulige Tal), dog er Bil, 
S. 3f., S., 127 f,, S, 235 f. og sidste 
Bl. (S. 273 f.) pag. paa begge Sider, 

459 

+296: 372 (se 295), Indsiden af 

Bindet foran. — Skr.: rolig. 
Anm.: anbragt midt paa Siden 

med smal Margen til begge Sider. 

297x-299: 372 (se 295), S. 1. — 

300: 

30 lm 

302: 

303 

Skr. 297-298: rolig tildels 

sirlig. 299: gennemg. rolig 

tildels sirlig, i enk. Ord hur- 

tigere. 
Anm.: nederste "/4 af Siden ubeskr. 

298? Fenelon] Feneolon 

S. 201? Gud] Gud ||, || 

372 (se 295), S. 2. — Skr.: 

stor, gennemg. med latinske 

Bogstaver; beg. rolig, snart 

hurtigere. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

:.372 (se 295), S. 3. — Skr.:; 

snart stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtig tildels flygtig. 
Anm,: nederste 7/2 af Siden ubeskr. 

372 (se 295), S. 4f. — Skr.: 

efterh. stor, paa Tilf. nær med 

latinske Bogstaver; paa Date- 

ringen og Tilf. nær med rødt 

Blæk; beg. sirlig, efterh. hur- 

tigere, enk. St. hurtig, i enk. 

Ord flygtig. 
Anm.: optager Textdelen paa S. 

4, Textdelen og tildels Marg. paa S. 
5; med Linier beg. | Sidernes neder- 
ste Ktt. 

3Der] Detder ”Stilling] 

Stilling ||,|| ””-løst;] < -løst. 

S$203tmit] << min S:2032 

tabt,] < tabt; 

: 372 (se 295), S. 6. — Skr.: 

som 8. 

31% 



A 304—318 

304: 372 (se 295), S. 6f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtig. 

Shen] hen ||til|| ?-byrd. I] 

< -byrd; i 

305; 372 (se 295), S. 7. — Skr. 

som 228. 

Ser harltudkerfor.i 

Marg. || Dette || 

306-308; 372 (se 295), S. 8. — 

Skr. 306: som 228. 307: til- 
dels stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, i enk: Ord hurtig 

tildels flygtig. 308: rolig tildels 

sirlig, i enk. Ord hurtigere. 

306? Noget angaaende] 

< Angaaende 306” hvad] 

|| hvad || hvad 307?” hvorfor] 

hvor 307?en] < end 307" 

være] ||at|| være 308?Den] 

[| H|| Den 

309: 372 (se 295), S. 9. — Skr.: 
efterh. stor; beg. rolig, efterh. 

hurtig tildels flygtig. 
Anm.: optager saavel Textdel som 

Margen af Siden, med Linier beg. | 
Sidens nederste Kt. 

S. 206"? mig] mig ||sin || 
-staae] -staae ||, || 

310: 372 (se 295), S. 10. — Skr.: 
snart stor; beg. rolig, efterh. 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

?ieg finder] jeg ”Gif- 

ter-] ||O || Gifter- ”har] < 
have 

311: 372 (se 295), S. 11. — Skr.: 

snart stor; gennemg. hurtig, 

i enk, Ord flygtig, i enk. Ord 

roligere, 

312: 

SY fS f- 

314: 

315: 

316: 

3142 

FI8 

? have været] < være 

t.løst] < -løs ”han] ||jeg || 

han'”Art;] <A Es 

tale] -tale ved Linieskifte 

372 (se 295), S. 12. — Skr.: 

som 27. 

372 (se 295), S. 12f. — Skr.: 

som 27. 

372 (se 295), S. 13. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtig tildels flygtig. 

372 (se 295), S. 14f. — Skr.: 

efterh. stor, med latinske Bog- 

staver; beg. rolig, efterh. hur- 

tig tildels flygtig. 
Anm.: optager Textdelen paa S. 

14, Textdel og Margen af S. 15; med 
Linier beg. | Sidernes nederste Ktt. 

Bat] at || handle || det] det 

lat || S. 209?enes] ene 

372 (se 295), S. 16f. — Skr.: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; gennemg. hurtig 

tildels flygtig, i enk. Ord ro- 

ligere. 
Anm.: med Linier beg. ||. Sider- 

nes nederste Ktt. 

S.210'trak mig] trak S. 
210 Skridt] || Skidt || Skridt. 
S. 2107? Mere] Mere ||, jeg || 

372 (se 295), S. 18. — Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere. 

”andet] < anden "Tre 

< tre vel] vel || erindre || 

372 (se 295), S. 18f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

enk, St. hurtig tildels flygtig. 



319: 

320: 

321: 

Å 318—331 

”blev]||erb|| blev "-gyl- 

dige,]-gyldige, [<;] |thi enten|] 
Sfor første Gang] ||og|| for 
Noget] < noget 

372 (se 295), S. 19. — Skr.: 

som 6. 

372 (se1205) ST 19923 
som 27, 

Sz212 "etern AS 272? 

Christen-] Xstren- S.2127" 

selv, fselv [SS] [fat] FS3212 7 
hos] ||i|| hos S.212% Hans] 
Han 

372 (se 295), S. 24f. — Skr.: 

tildels stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

1ere] ere det "høit i] 

holdt ”Gode,] < Gode. 

+322: 372 (se 295), S. 25. — Skr.: 

snart gennemg. stor, med la- 

tinske Bogstaver; med rødt 

Blæk; gennemg. hurtig tildels 

flygtig, i enk. Ord roligere. 
Anm.: optager saavel Textdel som 

Margen af Siden, nedenfør de sidste 

Linier af 321; med Linier beg. LL 
Sidens nederste Kt. 

3i] i ||n]| "var,] var ””Art] 

<lUrt 

323: 372 (se 295), S. 26, — Skr.: 

stor (paa sidste Tilf. nær); 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere. 

324: 372 (se 295), S. 26-28. — 

Skr.: gennemg. stor; beg. ro- 

lig, efterh. hurtig tildels flygtig. 

vil] ||ik || vil 

325 

320: 

32 PR 

328: 

329: 

JF0: 

461 

: 372 (se 295), S. 28. — Skr.: 

som 27. 

S3216fom] <Fat 

372 (se 295), S. 29. — Skr.: 

som 27, 

”hvor] ||at|| hvor ?mange] 

mangle 

: 372 (se 295), S. 29f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig, 

derpaa igæn rolig. 

” er] er ||just||] kun] ||ikke]|| 

kun ?Forestilling] << Fore- 

stillinger  ”hvorpaa] ||er 

just || hvorpaa 

372 (se 295), S. 30-35. — 

Skr.: stor; gennemg. hurtig, 

i enk. Ord flygtig, adsk. $t. 

roligere. 

S. 217?” Dette] < Der i 

Ss2l7s Dej < de"S:218% 

netop] neppe S.218?" alt] 

I de|l| alt  sS.218% har] har 

lljeg]| S.218”-ger,] -ger. [<;] 
|| Og< og|| S.219? lader] < 

lade 

372 (se 295), S. 35. — Skr.: 

beg. sirlig, snart hurtigere, i 

enk. Ord flygtig. 

sGaade] Gode 

min] hele 

$hele 

372 (se 295), S. 35f. — Skr.: 

som 14. 
Anm.: nederste ”/s af S. 36 ubeskr. 

: 372 (se 295), S. 37f.— Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 



462 A 331—349 

7 ordentligviis] ordl. 

|| kun || Linieskifte viis [< 

kun] 

332: 372 (se 295), S. 38. — Skr.: 

stor; gennemg. hurtig, i enk. 

Ord roligere. 
Anm,: nederste "/3 af Siden ubeskr. 

333: 372 (se 295), S. 39. — Skr. 

i Texten: som 27; i Marg.: 

efterh. stor; rolig tildels sirlig. 

S.221?Derfor] || Ge|| Der- 

for 

334-335: 372 (se 295), S. 39f. — 
Skr. 334: som 332. 335: til- 
dels stor; rolig tildels sirlig. 

Anm.: 335 paa S. 40, hvis neder- 
ste 1/3 er ubeskr. 

334! Smaa-] Smaa 334? 

ikke] ||er||ikke 335?-skab.”] 

-skab. 

336-%337: 372 (se 295), S. 41. — 

SKr-336:8s0m 165337 HD ex- 

ten:som 273 Margs: stor; 

rolig. 

338-339: 372 (se 295), S. 42. — 

Skr. 338: gennemg. stor; gen- 

nemg. rolig, tildels hurtigere. 

339: som 90. 

338' intet] || Intet|| intet 

3387 Saadan]< saadan 339” 

Død] Død || Begr || || Ba /2/ || 

340: 372 (se 295), S. 43. — Skr.: 

som 90. 

Sen] ||et|| en 

341: 372 (se 295), S. 43f. — Skr.: 

som 14. 

”"Sædeligheden!] Sæde- 

ligheden! Herunder, midt i 

Linien ||Moral.|| Ny Linie 
|| Vil Du || 

342: 372 (se 295), S. 44f. — Skr.: 

som 27. 

5Hensynene] < Hensyne 

"til at] til 

343: 372 (se 295), S. 45f. — Skr.: 

stor; gennemg. hurtig tildels 

flygtig, sl. roligere. 

til den] til Linieskifte 

344: 372 (se 295), S. 46f. — Skr. 

gennemg. stor; beg. sirlig, 

snart hurtigere tildels flygtig. 

S.225? til] til for 

345: 372 (se 295), S. 47. — Skr.: 

stor; beg. rolig, snart hurti- 

gere. 

346: 372 (se 295), S. 47f. — Skr.: 

som 27. 

347"-348: 372 (se 295), S. 49. — 

Skr.: som 335. 

347? de] ||han|| de 

349: 372 (se 295), S. 49-53. — 

Skr.: snart stor; beg. rolig 

tildels sirlig, efterh. hurtig 

tildels flygtig, i sidste Stykke 

igæn roligere. 

"Ved ... Bog] Blyants- 
Udstregn. S.227"-tionen] 

-tion S.227fEnkelte.] < 

Enkelte; S.227"?man sig] 

sig man er]er ||mig|| S, 227" 

mig] ||b]| mig S.227'det] 

|| dette || det S. 227 Troen] 



350: 

351: eN 

352: 

353: 

354: 

355: 

380; 

Å349—364 463 

Troen, betragter] betrag- 

tende < betragtent  S.228£ 

ei]<ei)>||hell.|| S.228"”-tion] 

< -tione 

372 (se 295), S. 54. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere. 

”antag] < tag ”Fart, an- 

den Gang] < Fart. 

372 (se 295), S. 54-57. — 

Skr.: stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord sirlig, enk. St. hur- 

tigere. 

S. 229" Martyr] Martyr 

I|— og et|| S.229" desto] 
llat|| desto S.229% har] || har 

[<er]. || har S 230' hævde] 

hævde ||. || 

372 (se 295), S. 57. — Skr.: 

i enk. Ord stor; sirlig. 

372 (se 295), S. 58. — Skr.: 

i enk. Ord stor; rolig, for en 

stor Del sirlig. 

”genere]<generer 'høit,)] 

< høit. 

372 (se 295), S. 58f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, tildels hurtigere, 

372 (se 295), S. 59. — Skr:: 

stor; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere tildels flygtig. 
Anm.: nederste ”/4 af Siden ubeskr. 

SEvangelie-] < Evange- 

liet 

372 (se 295), S. 60. — Skr,: 

stor; gennemg. hurtig tildels 

flygtig, i enk. Ord roligere. 

daL: 

358: 

359: 

360: 

36 lat 

362: 

363: 

364: 

"Lærerne] Lærerene S. 

232?Onde] Onde || og |] 

372 (se 295), S. 60f. — Skr.: 

som 8. 

”sidde] side 

372 (se 295), S. 61. — Skr.: 

som 332. 

372 (se 295), S. 61-63. — 

Skr.: efterh. stor; beg. rolig 

tildels sirlig, snart hurtigere, 

tildels hurtig, i enk. Ord 

flygtig. 

paa dette] < idet S. 
233'" taler han] taler ved 

Linieskifte 

372 (se 295), S. 63f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

: 372 (se 295), S. 64 f. — Skr.: 
gennemg. stor; beg. rolig, 

efterh. hurtig tildels flygtig. 

”Distinctionen]en||mær- 

kelig|| Distinctionen (< Di- 

stinction] ”xAAo] < etepov 

372 (se 295), ;S. 65f.—Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

sirlig, enk. St. hurtigere, 

372 (se 295), S. 66. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig tildels sirlig, i enk. Ord 

hurtigere. 

fHistorisk-] < historisk- 

372 (se 295), S. 66f. — Skr.: 

i enk. Ord stor; rolig, for en 

stor Del sirlig. 

5Middel] Middel || er || 



464 

365: 

366: 

367: 

368: 

369: 

370- 

372: 

A 365—377 

372 (se 295), S. 67. — Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

rolig, tildels hurtigere. 

372 (se 295), S. 67f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, tildels hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

?”vide] vi "Om-] < om- 

372 (se 295), S. 68-70. — 

Skr.: stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, efterh. hurtig tildels 

flygtig, sl. igæn roligere. 

" Opgaver] < Opgaven 

S.237'lignende] ||lignende|| 

Sideskifte lignende 

372 (se 295), S. 70. — Skr.: 

som 90. 

372 (se 295), S. 70f. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

gennemg. hurtig tildels flygtig, 

i enk. Ord igæn roligere. 

Sde] ||Li|| de S. 238' væ- 

re] hver 

371: 372 (se 295), S. 72. — 

Skr. 370: snart stor; beg. 

sirlig, snart hurtig, tildels 

flygtig. 371: tildels stor; gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord hur- 

tigere, sl. hurtig. 

370"over] ||paa|| over 370? 

om] ||,|| om 370"saa første 
Gang] paa 371'Det er] De 

371'Anført] < anført < af 

»om] om 

372 (se 295), S. 73. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere. 

I73: 

374: 

375: 372 (se 295), S. 76-79. — 

376: : 372 (se 295), S. 79. — Skr.: 

377: 

1Den] < Det 'hvis En] 

hvis Linieskifte nu] ||N || 
nu var] < er Amen,] < 
Amen. 

372 (se 295), S. 73-75. — 

Skr.: snart stor; hurtig, for 

en stor Del flygtig. 

$Eller] Eller ||at|| ””ble- 
vet] < bleven S. 240? Død] 
Død || og || S. 240” -ske] -she 

372 (se 295), S. 76. — Skr.: 

gennemg. sirlig, i enk. Ord 

hurtigere. 

Sden] den || ene || 

Skr.: stor; flygtig. 

S. 241% de] || det|| de 

efterh. stor; beg. rolig efterh. 

hurtig tildels flygtig. 

372 (se 295), S. 79-84. — 

Skr, i Hovedstykket: stor; 

beg. rolig, snart hurtig for en 

stor Del flygtig (i et Par Text- 

Tilf.: rolig); i Slutn.-Tilf.: 

som 6. 

”hvo] ||v||hvo ”snurrigt] 

< snurigt benytte] < be- 
nyttet ”h i hine] < H ”for- 
keert.] forkeert. Linieskifte 

med Udgang ||Man tænke nu 

hele Pseudonymernes Stræb|| 

S. 243”? den] < det S. 243% 
det] < den S.243” — og] 

llog|| — og S.243P tage] ||d|| 
tage S. 2432 i] ||,|| i S.243% 
kan] kan ||frem||  S. 243? 
-skabet] -skabet. ||s|| S. 



Å 377— 396 465 

379: 

380: 

SBT: — 

382: 

383: 

384: 

385; 

386: 

244" H i Her] < h S.2447 
Phan i Phantasterie] < phan 

: 372 (se 295), S. 84f.—Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

tig, i enk. Ord flygtig, enk. St. 

roligere. 

372 (se 295) SS 85)7—'Skr.: 

som 70. 

”deres] Eders 

372 (se 295), S. 86f. — Skr. 

i Citatet: stor; rolig; for- 

øvr. :som-27. 

"det første Gang] < den 

372 (se 295), S. 87. — Skr.: 

som 27. 

372 (se 295), S. 88f. — Skr.: 

tildels stor; i Beg. og Midten 

rolig tildels sirlig, forøvr. hur- 

tigere, sl. igæn rolig. 

wLidelse] ||R || Lidelse 

75endnu] endnu | bliver | 

372 (se 295), S. 89. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, tildels hurtigere. 

372 (se 295), S. 89f. — Skr.: 

i enk. Ord stor; rolig tildels 

sirlig. 

! Synd,] < Synd: 

372 (se 295), S. 90f. — Skr. 

i Beg. af første og andet 

Stykke: rolig tildels sirlig; 

forøvr.: som 228. 

S. 248" det anden Gang]: 

372 (se 295), S. 91f. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. sirlig, 

snart hurtigere. 

” skulde] || ell. en || skulde 

387- 388: 372 (se 295), S. 92. — 

Skr.: gennemg. stor; rolig. 

389-390.: 372 (se 295), S. 92f. — 

391: mt 

392: 

393: 

394: 

395: 

396: 

Skr. 389: som 8. 390: gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord hurtig 

tildels flygtig. 
Anm.: 390 paa S. 92. 

389" -lig] < -lige 

372 (se 295), S. 93. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

enk. St. hurtig tildels flygtig. 

372 (se 295), S. 94f. — Skr.: 

tildels stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtig tildels flygtig, sl. igæn 

roligere. 

5der er] der 'at] at || det 
maa tilregnes ham || S.250? 

at] at || handl || S. 250” at] at 

| man'| S.250?Intell-] Intel- 

372 (se 295), S. 95f. —Skr.: 

gennemg. stor; beg. sirlig, 

snart hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

"derfor er] derfor ”thi] thi 

|| kun || f”Kraft anden Gang] 

ti Kraft ”et] < en ”til 

at] til S.251!In-] || E|| In- 

372 (se 295), S. 96f. — Skr.: 

som 8. 

s.dagene] < -dagerne 

372 (se 295), S, 97f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

1 lige] -lig en] || naar || 

en 

372 (se 295), S. 98-100. — 

Skr.: stor; beg. rolig, efterh. 

hurtig tildels flygtig. 



Å 396—409 

” at] at || blive|| ??” har] < 

have 

397: 372 (se 295), S. 100. — Skr.: 

som 27. 

S.253” et] en 

7398: 372 (se 295), S. 101. — Skr.: 

som 64. 

5 søge] ||v|| søge "' som] 

som || Xstd.|| vil] vil ||Xstd.|| 

399: 372"(se"295)"S.101-103.,7— 

Skr.: som 127. 

en] en ||syn|| ”om] frem 

S. 254? mod] med /?/ Læsn. 

usikker S. 254" -lige] -lig 

400: 372 (se 295), S. 103-105. — 

Skr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. hurtig tildels flygtig, 

tildels roligere. 

401: 372 (se 295), S. 105. — Skr.: 

som 6. 

SJesu...Slutning] < der 

Lehre Jesu ”-gien,]<-gien. 

13 ja] ja et 

402-403: 372 (se 295), S. 106. — 

Skr. 402: som 27. 403: tildels 

stor; beg. rolig, snart hurtigere, 

i enk. Ord flygtig. 

402Zom] om ||at|| 402"De] 

Det 403'være] < været 403? 

en] en || Lu || 

404;"372 (se295), S1107)— Skr: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; beg. rolig, efterh. 

hurtigere, enk. St. flygtig. 
Anm.: optager saavel Textdelen 

som Marg. af Siden, med Linier beg. 

ÅL Sidens nederste Kt. 

406: 

407: 

408: 

409: 

af] ||tø]| af foecono-] 

oeconono- "”Und-] < Un- 

405: 372 (se 295), S.108f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. rolig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 
Anm.: fra S. 258 Lin. 3 de i Marg. 

Apostlene] ||det|| Apost- 

lene Ham] || Haabet|| Ham 

” heden] -heden ||! Man || 

”>H i; Han anden Gang] <h 
S. 258” mig] ||de|| mig 

372 (se 295), S. 110f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

enk. St. hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

”god] ||G|| god "Fgere,] 
<-gere. ””f sig i] sig S. 2595 

Tanke,] < Tanke. S.259' 

con-] || saa || con- 

372 (se 295), S.111f. — Skr.: 

snart stor; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

?Men] Men ||lat|| 'Træg-] 

|| D || Træg- ”kaldtes]< kal- 

des 

372 (se 295), S.112f. — Skr.: 

stor; gennemg. hurtig tildels 

flygtig, i enk. Ord roligere. 

tog] ||.|| og  S.260'ret] 

|| reent || ret 

372 (se 295) S.113f. — Skr.: 

efterh. stor; gennemg. rolig 

for en stor Del sirlig, i enk. 

Ord hurtigere. 

?” lelse] -lelse ||,|| ”af-] 

|angiver || af- "hænde dem] 

hænde 

1 Il 
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41 lan" 

412: 

413: 

414: 

415: 

410: 372 (se 295), S.114f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

hist og her hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

".tage den] -tage 

: 372 (se 295), S. 115. — Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

hurtig tildels flygtig, i enk. 

Ord roligere. 

230] 30 || S1|| fer] < har 

KOffers|<Oersreham:] 

< ham. det] de 

372 (se 295), S. 116f. — Skr.: 

efterh. gennemg. stor; beg. 

rolig for en stor Del sirlig, 

efterh. hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

"Der er] Der S.262' en] 

sket RS 202" jer] Fjer. 
18. um] -um ||)|| S.262?det,] 

sidet: 

372 (se 295), S. 117f. — Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

rolig tildels sirlig, hist og her 

hurtigere i enk. Ord flygtig. 

S.263" den)] <den, S. 

263? en] ||ve|| en S. 263 

fordi] ||at|| fordi S. 2637 
piner] ||er|| piner 

372 (se 295), S.118f. — Skr.: 

gennemg. stor; beg.rolig, snart 

gennemg. hurtig tildels flygtig, 

i enk. Ord igæn rolig. 

372 (se 295), S. 119. — Skr.: 

som 27. 
Anm,: nederste”/4 af Siden ubeskr. 

"Mening,] < Mening: 

”Held] ||og|| Held 

417: 

418: 

419: 

420: 

42 — 

422: 

416: 372 (se 295), S. 120. — Skr.: 

tildels stor; rolig tildels sirlig. 

Sfaae] || ende || faae ”paa] 

paa, har] har ||s|| og] ||i 3|| 
og sig] mig Yhan] || o || 
han den] < det 

372 (se 295), S. 120-123. — 

Skr.: gennemg. stor; beg. ro- 

lig, efterh. gennemg. hurtig til- 

dels flygtig, i enk. Ord igæn 

roligere. 

S. 265? (som] ||. || (som S. 

265" ”ret]'rett|| vil || S:265"" 
INR ESS 265 de] -<edet 

372 (se 295), S. 123f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. hurtig 

tildels flygtig, hist og her ro- 

roligere. 

372 (se 295), S. 124. — Skr... 

sirlig. 

372 (se 295), S. 124f. — Skr.: 

tildels stor; rolig tildels sirlig. 
Anm. : nederste 7/5 af S. 125 ubeskr. 

ldet] den Troen] ||at || 

Troen [< Troens] 

: 372 (se 295), S., 126. — Skr.: 

tildels stor, paa første Linie 

nær gennemg. med latinske 

Bogstaver; beg. rolig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

fog]end 'da]<det S.268 
-pligtede mig] -pligtede 

372 (se 295), S. 127-129. — 

Skr.: tildels stor, i enk. Ord 

i Beg. med latinske Bogstaver; 

gennemg. hurtig, for en stor 



468 

425: 

424: 

425: 

A 422—431 

Del flygtig, enk. St. rolig, i 

Tilf. (S. 2692) sirlig. 
Anm.: optager baade Textdel og 

Margen S. 127, Textdelen S. 128, Text- 

del og en Del af Marg. S. 129; med 
Linier beg. | Sidernes nederste Ktt. 

"Døden" bliver] Døden 

bliverf S, 269" vilde] < vil 

S. 269” dette] < det S. 269? 

og] ||er|| og 

ad 372 (se 295), S. 127. — 

— Lap, langstr. rektang., af 

BERLOTSGEJ] to Ktt ure- 

selms"afrevet. "Pap: Velin., 

Skr.: gennemg. hurtig for en 

stor Del flygtig, i enk. Ord 

roligere. — 2 SS. 
Anm.: anbragt med smal Margen 

til begge Sider, med Linier beg. | 

Lappens smalle Kt. 

8Magisteren] < Mag. 

ad 372 (se 295), S. 129. — 

Ark ed (16750 201 P ap: 

blaal. Koncept. Skr.: gen- 

nemg. stor, paa første Tilf. 

nær med latinske Bogstaver; 

gennemg. hurtig, for en stor 

Del flygtig, hist og her, sær- 

lig i Beg., roligere. — 4 SS. 
Anm.: første Tilf. er Paategning 

anbragt øverst tilhøjre paa Arkets sid- 

ste Side (som forøvr. er ubeskr.) fra 

modsat Led af Stykket selv, som uden 
Margen optager de tre første Sider. 

SØie,] < Øie. ”mit] mig 

den i denne] < dett ””af] 

af. S. 272? q i forqvaklet] < k 

S.272" havde] have S.272" 

Vit Viden-| sv SS 2723 

ikke] i 

372 (se 295), S. 130. — Skr.: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; gennemg. rolig, 

426: 372 (se 295), S. 130-132. — 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

S.273? -bedende] -bende 

vilde døe] < døde 

Skr.: snart gennemg. stor; 

beg. sirlig, efterh. hurtig til- 

dels flygtig. 

sf signet —] < -signet, 
"Denne] ||B|| Denne il i 

|| Ev]| ””Maade,] < Maade. 

S. 274? gru-] Gru- 

+427: 372 (se 295), S.132. — Skr.: 

428: 

429: 

430: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

372 (se 295), S. 133. — Skr. 

iTexten: som 127; i Marg.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

hurtig, i enk. Ord flygtig, i 

enk. Ord roligere. 

Sstaaer] < er 

|| Gud || endnu 
fendnu] 

372 (se 295), S.133f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

enk. St. sirlig, i enk. Ord 

hurtigere. 

kan jeg første Gang] kan 
Sideskifte 

372 (se 295), S. 134f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, hist og her hurtigere, i 

enk. Ord flygtig. 
Anm.: nederste”/2af S. 135 ubeskr. 

ingen] ingen || Diff || 

+431: 372 (se 295), S. 136f. — 

Skr.:" gennemg. stor, med la- 



A 431— 446 469 

tinske Bogstaver; gennemg. 

hurtig, i enk. Ord flygtig, hist 

og her roligere. 
Anm.:,NB." anbragt i Marg; med 

Linier beg. | Sidernes nederste Ktt. 

S. 276" -sindig] -sind S. 

276"In-]||G||In- kommet] 
< kommen 

432: 372 (se 295), S. 138. — Skr.: 

som 27. 

433: 372 (se 295), S. 139. — Skr.: 

som 160. 

"i]< in/2/ ”Smerte] ||uh|| 

Smerte ”"Synderen;] Synde- 

ren; [<.] || Saa- || 

434-435: 372 (se 295), S. 139 f. 

— Skr. 434: som 90. 435: 

som 8. 

Anm.: 435 paa S. 140. 

435'det] første Gang] ||det|| 

det 

436: 372 (se 295), S. 140f. — Skr.: 
som 27. 

3naa] ||ell. overvund|| paa 

437: 372 (se 295), S. 141. — Skr.: 
som 228. 

438: 372 (se 295), S.142. — Skr.: 

som 8. 

seer] seer ||Xstd.|| 'An-] 

I LI An- ?-hed] < -heder 

439: 372 (se 295), S.142f. — Skr.: 

som 6. p 

107] ||E|| I ”Sat] at ||S || 

440: 372 (se 295), S. 143-145. — 

Skr;:-bom-35. 

44 lam] 

442: 

443: 

44 »A 

445: 

446: 

S. 280? godt] godt || gifte |] 

S.280'Sjele-] < Sjæle- /2/ 

S. 2807” Lider-] lider- 

: 372 (se 295), S. 145. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, hist og her hurtigere, i 

enk. Ord flygtig. 

SOg dog] Odog 
Olding] blevet 

Phlevet 

372 (se 295), S.146f. — Skr.: 

gennemg. stor, i første Stykke 

hist og her, i Resten helt igen- 

nem med latinske Bogstaver; 

beg. rolig, snart hurtig tildels 

flygtig. 

mig] sig selv:] < selv, 

"til første Gang] ||d|| til 

thi] ||d || thi 

372 (se 295), S.147f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, tildels hurtigere, i enk 

Ord flygtig. 

3.levede] -levede ||at frel- 

ses|| S.282'thi) thi || det || 

S. 282? ikke] ikke || f || 

372: (se 205) S.148f,-—Skr.: 

som 443. 

fderfor,] < derfor. ””en] 

< end 

372 (se 295), S. 149 f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, tildels hurtigere. 

"ske,] < -ske. 

372 (se 295), S.150f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, hist og her hurtig tildels 

flygtig. 
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fhar] har ||hav|| fynder] 

|| gl| ynder ”fder] der || for- 

haane || mig,] < mig. 

447: 3172 (se 295), S. 151-154. — 

448: 

449: 

450: 

45 — 

Skr,: snart stor; beg. sirlig, 

snart hurtigere, hist og her 

hurtig tildels flygtig. 

”jeg] jeg ||som|| "Og]jlDet 
vil sige|| Og S.284”Nærin- 

gen anden Gang] ||T | Nærin- 

gen S. 284” -sigter] -sigter 

||ikke|| S.284Fenten] enten 

|| er Du ikke || 

372 (se 295), S. 155f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

tig tildels flygtig, tildels roli- 

gere. 

fde] de || christne|| ”-he- 
den] < -hedens  ”Trang] 

IS || Trang 

372 (se 295), S. 156. — Skr.: 
som 8. 

Anm.: nederste ”/8 af Siden er 

ubeskr. 

372 (se 295), S. 157. — Skr.: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtigere. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

kan] kan ||ma|| || fo || 

øjerne] ||k|| gjerne "Pseu-] 

Psey= "Liv S-Liv: 

: 372 (se 295), S. 158f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtigere, sl. 

hurtig. 

S.287”den] den || beds || 

-hed" bestaaer] < -hed 
bestaaer" 

452: 

453: 

454: 

455: 

456: 

457: 

: 372 (se 295), S. 159-163. — 

Skr.: stor; snart hurtig tildels 

flygtig, snart roligere. 

men] < og "felske] < 
elsket ””er anden Gang] er 

Idet il| ”'der] der || hell. || 

4aandelig] ||o|| aandelig 

S. 288? Men] Men || farli || 

S. 288" tage] tage ||d|| S. 

288" -stilling] -stilling ||, || 

S. 288" -lige —] < -lige, S. 

288% hjulpen,] < hjulpen. 

S. 288% -sesviis] -seviis 

372 (se 295), S. 164. —'Skrz 

tildels stor; beg. rolig, snart 

hurtigere. 

har] har ||lært mig|| 'kun- 

de] < kunne 

372 (se 295), S. 164-167. — 
Skr.: gennemg. stor; gen- 
nemg. hurtig tildels flygtig, i 

enk. Ord roligere. 

S. 290"? mig] < Mig [2] 

S. 290? er] ||; hertvære 

blevet] < blive SS. 290% 
selv] ||en|| selv S. 290”'jeg] 

jeg || var || 

372 (se 295), S. 168f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

22 skaffet den] -skaffet 

372 (se 295), S. 169. — Skr.: 

som 6. 

372 (se 295), S..170. —'Skr:: 

som 8. 

458: 372 (se 295), S.170 f. — Skr. 
som 159, 

Svar] var || han || 

[" HR 
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459: 372 (se 295), S. 171-173. — 

Skr.: gennemg. stor; beg. ro- 

lig, efterh. gennemg. hurtig 

tildels flygtig, i enk. Ord igæn 

roligere. 

Sat jeg] at det] < de S. 

293? -stokken] -stokken ||, || 

S. 293?Frelsende] Frelsen- 

de ||, |] 

460: 372 (se 295), S. 173-175. — 

Skr.: tildels stor; snart rolig 

i enk. Ord sirlig, snart hurtig 

tildels flygtig. 

8Christenheden] Xsthed 

<< Xstd " ;S. 294" at]: s]]| at 

S. 294? Dog] Dog er S. 294"; 

naadige] < naådig S. 294" 

Udsend-] Udsænd- S. 2949 

hine] || hiin i|| hine 

461: ban | 372 (se 295), S. 176. — Skr.: 

tildels stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, sl. hurtig tildels 

flygtig. 

t".bedre sig] bedre ”i] i 

[St || 

462: 372 (se 295), S.176f. — Skr.: 
gennemg. stor; genfemg. hur- 
tig, i enk. Ord flygtig, i enk. 

Ord rolig. 

turde] || vide, a|| turde 

463: 372 (se 295), S.177f. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, snart 

gennemg. hurtig tildels flygtig, 

i enk. Ord igæn roligere. 

Phyis] |. pyhvist Eee 

i Een-] < En 

464: 372 (se 295), S.178f. — Skr.: 
som 64. 

S,297"vise] vises 

471 

465-466: 372 (se 295), S. 180-183. 

— Skr. 465 i Texten: snart 

stor; i Overskriften med latin- 

ske Bogstaver; beg.sirlig, snart 

hurtig tildels flygtig; i Marg.- 

Tilf.: i enk. Ord stor; rolig 

tildels sirlig. 466: efterh. stor; 

hurtig tildels flygtig. 
Anm.: 466 paa S. 183. 

465?kun...Forstand]< 
aldrig 465" træd] < træde 

S. 298" Herreds-] Herres- 

S. 298? ob-] || vi || ob- 

467: 372 (se 295), S. 183. — Skr.: 

som 27. 

"og] ||: || og ”den]den||S|| 

468: 372 (se 295), S. 184. — Skr.: 

som 27. 

det]-<ade 

469"-470: 372 (se 295), S. 185. — 

Skr. 469: som 159. 470: til- 

dels stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

470 tor] SS S00RE VI 

første Gang] < vil S. 300? 

-skjel] < -skel 

471: 372 (se 295), S.185f. — Skr.: 

som 8. 

472-473: 372 (se 295), S. 186 f. — 

Skr. 472: som 127, 473: gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord hur- 

tigere. 
Anm.: 473 paa S. 186. 

472? almindeligere] < 
almdl. 472? nemlig] nemlig 

|| Syndens || 

474: 372 (se 295), S. 187. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. hurtig, 



472 

475: 

476: 

477: 

478: 

A 474—484 

forøvr. gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere. 

372 (se 295), S. 187-191. — 

Skr.: snart gennemg. stor; 

beg. rolig, efterh. gennemg. 

hurtig tildels flygtig, hist og 

her igæn roligere. 
Anm.: nederste ”/s af S,191 ubeskr. 

saadan] saadan || Artik | 

skrive] skrive || anon || S. 

302" spørge] spørge | hvo er 

de!| S. 302? hvad] hvad de 

Linieskifte |andre ikke, S. 

302”? end] ind S.302'flæg- 

ger] | lig- | Linieskifte læg- 

ger S.302”er første Gang] 

llen /?] Subsc|| er S.302?% 

-skyldig] -skyldige 

372 (se 295), S. 192.— Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtigere til- 

dels flygtig. 

"tænke] < tænkt Dette] 
|| Her || Dette 

372 (se 295), S.193f. — Skr.: 

snart stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, efterh. gennemg. 

hurtig tildels flygtig, i enk. 

Ord igæn roligere. 

S33044 Hvile Hvile; 
S.304kan] ||u || kan -sen;] 

-sen; [< og] [[h || 

372; (se 295), S. 195-198. — 

Skr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. hurtig tildels flygtig, 

hist og her roligere. 
Anm,:nederste"/s af S. 198 ubeskr. 

S78052talt;]italt "S53057 
ikke] ||h ikke S,305? det] 

|, det = S:305P'er KER 

S. 306 dyrere] < dybere S. 

3067” saaledes,] << saaledes: 

479-480: 372 (se 295), S. 199. — 
Skr:t som 27: 

479" -baret] < -bart 479? 

-stegen,] < -stegen. 479' 

-ledes;] < -ledes. 

481: 372 (se 295), S. 199-203. — 

Skr.: snart gennemg. stor; beg. 

rolig, snart hurtigere, efterh. 

gennemg. hurtig tildels flygtig, 

hist og her igæn roligere. 

"Verdens-] < Verden- 

?PGrunde]< Grunden ””ned 

paa] ned Linieskifte avle] 

|| føde | avle ”at første Gang] 
|D]| at ””dermed] ||v]|| der- 

med ”elske]<elsked ”Alt- 

saa] herover i Linie med 

Udgang || Der er kun | S.308% 
til i] til S,308P9at IEEE 

308" det] || det || det S.3087% 
Guds] Guds ||større.|| SS. 

308? Prail-] < Pral- 

482: 372 (se 295), S.204f. — Skr.: 
som 42. 

7 salige] salige 

see,] <. see. 

S. 309!" 

483: 372 (se 295), S. 205. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, tildels hurtig, i enk. 

Ord flygtig. 
Anm.: nederste”/4 af Siden ubeskr. 

Shave] have || talt || 

484: 372 (se 295), S. 206. —Skr.,: 

tildels stor; beg. sirlig, efterh, 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

Ul "I 
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+485: 372 (se 295), S. 206-210. — 

486: 

487: 

488: 

489: 

490: 

49 SS 

Skr.: snart gennemg. stor; 

hurtig tildels flygtig. 

Esaallangt]llangt S53118 
Smerte] Smerte ||,|| S. 311: 
viljkllhbar-Dajhvil S;311” 

sig, |<sig. 

372 (se 295), S. 210. — Skr.: 

som 335. 

"haben.”] haben. 

372 (se 295), S. 211. — Skr.: 

snart stor; beg. sirlig, snart 

hurtig tildels flygtig. 

SLuther] ||S|| Luther ?”os] 

os || er || 

372 (se 295), S.212f. —Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtig tildels flygtig. 

” Guds] Guds ||-|| Linie- 

skifte ""Igaar] || For|| Igaar 

vilde] < ville 

372 (se 295), S. 214. — Skr.: 

som 488. 

372 (se 295), S. 214f. — Skr.: 

efterh. gennemg. stor; beg. 

sirlig, snart gennemg. hurtig 

tildels flygtig, i enk. Ord igæn 

roligere. 

bedste] || for /2/ || bedste 

$Posit-] || Sup || Posit- me- 

re] mere || al || 

372 (se 295), S. 215. — Skr.: 

som 6. 

492-493: 372 (se 295), S. 216. — 

Skr. 492: gennemg. stor; beg. 

rolig, efterh. hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 493: stor; gen- 

Søren Kierkegaards Papirer. Xi 

nemg. rolig, i enk. Ord hurtig 

tildels flygtig. 

492"-lig]-lige 492?Matth: 

2] < Matth: 1 12.] 12. || Især || 

492" -stand] < -stands 

494-496: 372 (se 295), S. 217-221. 

— Skr. 494: gennemg. stor; 

paa Dateringen nær med latin- 

ske Bogstaver; beg. rolig, ef- 

terh. hurtig tildels flygtig. 495: 

tildels stor; rolig. 496: som 6. 
Anm.: med Linier beg. | Sider- 

nes nederste Ktt. 495-496 i Marg. S. 
220, 495 optagende øverste, 496 ne- 

derste Halvdel. 

Sra1s atlas 8316" 

Der-] || Og derimod || Der- 

S. 316? altid] | aldrig følge | 

altid S. 316” heller] < hel- 

lere 495' et] et || Levebr || 

497-498: 372 (se 295), S. 221-224. 

— Skr. 497: snart stor; beg. 

rolig, efterh. hurtig, for en stor 

Del flygtig, i Tilføjelser: 

rolig. 498: tildels stor; gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord hur- 

tig tildels flygtig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidernes 

nederste Ktt. 497 paa S. 223 tildels i 
Marg. 498 i Marg. foroven paa S. 221. 

S. 3197 med mig] < med 

S. 319” dog] mig dog || saa 

me|| S.319P fordi] fordi ||jeg|| 

S. 319 det, |< det.:S53197" 

vilde] < vil S.319%”-dagen] 
-dag S.319% -dag] -dag ||, || 

S.319” virke] ||vække|| virke 

499-500: 372 (se 295), S. 224-228. 

— Skr. 499: gennemg. stor, 

med latinske Bogstaver; i 

første Halvdel: gennemg. 
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474 A 499—512 

50 — 

502: 

503: 

504: 

rolig, i enk. Ord hurtigere til- 

dels flygtig; i sidste Halv- 

del: hurtig tildels flygtig. 500: 

gennemg. stor;i Hovedstyk- 

ket: gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtig tildels flygtig; i Tilf.: 

rolig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidernes 

nederste Ktt. 499 optager Textdel og 

Margen af S. 225, Textdelen af 226, 

Textdel og Margen af S. 227, Text- 
delen af S. 228. 500 anbragt med smal 

Margen til begge Sider paa Textdelen 

af S. 224, efter Slutningen af 497. 

499" -skubbe] < -skuppe 

499% -stod] <-staaer S.321" 

mig,]< mig. S.321" skub- 

be] -skuppe S.321'”Staten] 

dl] Staten S. 322? var] ||, || 

var S.322"Sidste]< Senere 

Ss322" dette] <Fjors322" 

Mindre] Mindre ||,|| 500" 

for] for <mig> jeg] jeg || ha|| 

500'en tidlang] < bestan- 

digt 5007Ssaa] saa 

; 372 (se 295), S. 229. — 'Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. rolig 

tildels sirlig, i enk. Ord hur- 

tigere tildels flygtig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

fill, li 

372 (se 295), S. 230. — Skr.: 

som 335. 

af] af ||F|| ?Fenger] Fen- 

ger ||) || 

372 (se 295), S.230f. — Skr.: 

som 335. 

372 (se 295), S. 231. — Skr.: 

gennemg. stor; rolig. 

506; 

507: Sy 

508: 

509: 

510. 

505: 372 (se 295), S. 231f. — Skr.: 

efterh. gennemg. stor; beg. 

rolig tildels sirlig, efterh. hur- 

tigere, i enk. Ord flygtig. 

B.stillet"] -stillet ”ikke 

at] at en] ||og kan|| en S. 
325" det]. det || f|] 

372 (se 295), S. 233. —Skr.: 

i enk. Ord stor; gennemg. 

rolig tildels sirlig, i enk. Ord 

hurtig. 

372 (se 295), S. 233f.—Skr.: 

som 27. 

Anm.: sl. med to Linjer øverst paa 
S. 234, som forøvr. er ubeskr. 

"takkende,] takkende, , 

372 (se 295), S. 235.—Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

372 (se 295), S. 236-238. — 

Skr.: tildels stor, med latin- 

ske Bogstaver; beg. rolig, snart 

gennemg. hurtig, i enk. Ord 

flygtig, hist og her igæn roli- 

gere. 
Anm,: optager Textdelen af S. 236, 

Textdel og Margen af S. 237, Textdelen 
af S. 238; med Linier beg. | Sidernes 
nederste Ktt.; S, 239 ubeskr. 

er] ||v|| er ”Tilfreds-] 

Tilfred- er] er || meget|| S. 
327? -frygtig] -frygtigt 

+511-512: 372 (se 295), S. 

240-245. — Skr. 510: stor 

tildels meget stor, med latin- 

ske Bogstaver; beg. rolig, ef- 

terh, hurtig, for en stor Del 



Å 510—527 475 

SI3å 

Sig: 

515: 

flygtig. 511: gennemg. stor, med 

latinske Bogstaver; hurtig; 

Udslettelse med Blæksløjfer. 

512: tildels stor; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere; 

Udslettelse som 511. 
Anm.: med Linier beg. | Sidernes 

nederste Ktt. 510 optager Textdelen af 

S. 240, Textdel og Margen af S. 241, 
Textdelen af S. 242, Textdel og Margen 

af S, 243, Textdelene af S. 244f. 511 

og 512 anbragt i Marg. S. 242. 

510? mig —]< mig, S.328' 

jeg] <jed S.328"det] det 

|D|| S.329" og] ||at'| og S.329' 
jo] < jeg S. 329"? Æstheti- 

ske] Æstestiske 

372 (se 295), S. 246f. — Skr.: 

snart stor, med latinske Bog- 

staver; beg. rolig, snart hur- 

tigere, i enk. Ord flygtig. 

Saf] af |Msker| hade] [el 

hade ”-dige] -dig S. 331' 

den,] < den. 

372 (se 295), S. 247. — Skr,: 

som 27. 

i o]|d! jo paa] paa |Gud| 

372 (se 295), S. 248. — Skr.: 

som 35. 

”ogsaa] ogsaa ||af|| S. 332? 

figurerer] figurer ud] Læsn. 

tvivlsom S.232' hvor-] || vo|| 

hvor- 

516-517: 372 (se 295), S. 249. — 

Skr 516; som27..5175 som 

127. 

516'strides] strides | om || 

Frelse] Frelser 517?sætter] 

|| sat|| sætter 517"ikke at] at 

517" -teten] -teten ||. || 

518: 372 (se 295), S. 250. — Skr.: 

som 27. 

Anm.: Siden forøvr. ubeskr. 

519: 372 (se 295), S. 251f. — Skr.: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, 
Anm.: optager Textdel og Margen 

af S. 251, Textdelen af S. 252; med 
Linier beg. | Sidernes nederste Ktt. 

3over] over ||,|| den] < 
det ”tilfreds-] tilfred- S. 

334" den] den [< det] | O | 

520: 372 (se 295), S. 253. —Skr.: 

som 27. 

521: 372 (se 295), S. 253f. — Skr.: 

efterh. stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, efterh. hurtig tildels 

flygtig. 

eller anden] ell. 

til Sideskifte 

41L I 

522: 372 (se 295), S. 254.—Skr.: 

stor; gennemg. hurtig tildels 

flygtig, sl. roligere. 

523:'372 (se 205) 'S.255.—'SKkr; 

som 443. 

524:+%525: 372 (se"295), S7256. — 

Skr. 524: som 8. 525 i Ho- 

vedstykket: gennemg. stor; 

gennemg. hurtig tildels flygtig, 

i enk, Ord roligere; i Marg.: 
i enk. Ord stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtigere. 

526-527::372- (se 295), S7 257. — 

Skr, 526: snart gennemg. stor; 

beg. sirlig, snart hurtigere, i 

enk. Ord flygtig. 527: tildels 

stor; rolig. 
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526? Billede"] Billede S. 

337? : Christus] ,,Christus 
S.337?Skrifterne.] < Skrif- 

terne.” 

528: 372 (se 295), S. 258f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. hurtig 

tildels flygtig, efter Anm. beg. 

rolig tildels sirlig. 

5SAnm.]Anm.[<:] ".sæt- 

ning] Linieskifte ||hæn|| sæt- 

ning Alle] < alle ”Pblot] 

blot ||,|| S. 338? paa] ||i|| paa 

529: 372 (se 295), S. 259. — Skr.: 
som 127. 

".dommen] -domen 'en] 

end 

530: 372 (se 295), S. 259f. — Skr.: 

som 127. 

”.dommen] -domen "En] 

En ||D|| ””Id i Identitet] < In 

8 : 372 (se 295), S. 261f. — Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 
Anm.:nederste"/saf S. 262 ubeskr. 

?Pseu-] Psey- ”Jeg,] < 
Jeg: "midt] mit PPtil] til til 

532: 372 (se 295), S. 263. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. hurtig 

tildels flygtig, i enk. Ord ro- 

ligere. 

S. 340' Jeg] ,Jeg S.340? 

-gribe] -gribe ||,|| S. 3408 

FE ENNS 340 STER] 

det 

533: 372 (se 295), S. 263-265. — 

Skr,: som 27. 

A 526—541 

5 Bogen] || d|| Bogen 

 ,Christne"] || X|| ,Xstnef 
S. 341" saa] saa || gjøre || 

+534-535: 372 (se 295), S. 266. — 

Skr. 534: som 504. 535: gen- 

nemg. stor; beg. rolig, efterh. 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

536-%537: 372 (se 295), S. 267. — 

Skr. 536: som 278537:SI0R 

med latinske Bogstaver; rolig. 

538: 372 (se 295), S. 267f. — Skr.: 

stor; gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtigere tildels flygtig. 

lingen] < Ingen ”man 

en] en 

539: 372 (se 295), S. 268. — Skr.: 

snart gennemg. stor; beg. rolig, 

snart hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

Suendelig] ||k|| uendelig 

540: 372 (se 295), S. 268-271. — 

Skr. i Hovedstykket: stor; 

beg. rolig, snart hurtig tildels 

flygtig; i Marg.: tildels stor; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

flygtig. 

Suska-] uskaa- ”-føier:] 

-føjier,, S.344"' en gudelig] 

en [< et] gudeligt 

541: lo] 372 (se 295), S. 271-274. — 

Skr.: efterh. stor; i Over- 
skriften med latinske Bog- 

staver; beg. sirlig, efterh. gen- 

nemg. hurtig tildels flygtig, 

hist og her (især ved ny Ud- 

gang) igæn roligere. 
Anm.: nederste”/s af S. 274 ubeskr. 



A 541— 551 477 

542: 

S. 345” for] for ||ikke|| S. 

345" min] ||ved /med 2/|| min 

S. 345” og] jeg Sideskifte og 

S.346' og første Gang] ||,|| og 

371 (= L-Fortegn. — Bind, 4. 

(174X200), Vb. uden Forgyldn., 

gull. marmoreret Overtræk; 

grønt spr. Snit. Pap.: Velin; 

svært), udv. Etikette, — Skr.: 

rolig. 
Anm.: Stykkerne i 371 anbragt med 

bred ydre Margen. De tre første Blade 

er upag., Bl. 2-3 ubeskr., forøvr. Pag. 
med Blyant paa hvert Blads første 
Side (med ulige Tal), dog er Bil. S. 
36f., 171f., 243f., 261f. og sidste Bl. 
(S. 277f.) pag. paa begge Sider. 

4543: 371 (se 542), Indsiden af 

Bindet foran. Skr.: tildels 

stor; rolig. 
Anm.: anbragt med ydre Margen, 

øverst paa Siden. 

JA 12 SES I Produk- 

tivitet] Understregn. med 
Rødkridt 

544%-545: 371 (se 542), S. 1. — 
Skr. 544: tildels stor; paa 

Tilf. nær med latinske Bog- 

staver; beg. sirlig, snart hur- 

tigere, i enk. Ord flygtig. 545: 

i enk. Ord stor; beg. hurtig 

tildels flygtig, efterh. roligere. 

545? iret-] irret- 

546: 371 (se 542), S. 2-5. — Skr.: 
gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; beg. sirlig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig, 

hist og her (især ved ny Ud- 

gang) igæn roligere tildels 

sirlig. 
Anm.: optager Textdelene af Si- 

derne, påa S. 3 og 5 med et Par Li- 

nier i Marg.; med Linier beg. | Si- 

dernes nederste Ktt. 

or] SP Fterklære] 

<gjøre S.349""'de tammes 
Hoveder] de [< det] tamme 

Hoveders S.349? Mere] < 
Meere S.349"'som] som ||er 

udt || 

547: 371 (se 542), S. 6. — Skr. i 
Hovedstykket: stor; gen- 

nem. rolig, i enk. Ord flygtig; 

i Marg.: tildels stor; rolig. 
Anm,.: "/2 af Sidens Textdel ube- 

skr., Marg.-Tilf. anbragt nedenfor 
Slutn. af Hovedstykket. 

”.ning]<-ningen "kom - 

me?] < komme, 

548-549: 371 (se 542), S.7. — Skr. 

548: stor tildels meget stor; 

med latinske Bogstaver; gen- 

nemg. hurtig, i enk. Ord ro- 

ligere. 549: i enk. Ord stor; 

i de første Ord med latinske 

Bogstaver; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 549 i Marg. 

548!Pseu-] Psey- 548'lel 

i -lelse] < les 5487" Pseu-] 

Psey- S.351?blevet] ||m || 

blevet 

550: 371 (se 542), S. 8. — Skr.: 

DOLE me 

gennemg. stor; i Citatet: 

rolig; forøvr.: hurtigere. 

371 (se 542), S. 8-10. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, ef- 

terh. gennemg. hurtig tildels 

flygtig, hist og her igæn ro- 

ligere. 

11be-] ||beste|| be- "det] 

[jeg] det 



478 AÅ 552—567 

JOØS 371 (se 542), S. 10f. — Skr.: 

som 90. 

553: 371 (se 542), S. 11. — Skr.: 

som 27. 

S:353"tiltatl Hil 

%554-555: 371 (se 542), S. 12f. — 

556: 

557: 

558: 

559% 

560: 

Skr. 554? som 35. 555: gen- 

nemg. rolig, i enk. Ord hur- 

tigere. 
Anm.: 555 paa S. 12. 

3871 (ser S42)N S313:2= Skr 

som 35. 

?f System og] < System- 
S7354 SA rt | SS arts SS 3547 

noget] noget |h | 

371 (se 542), S. 14. — Skr.: 

gennemg. stor, tildels meget 

stor; med latinske Bogstaver; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere. 

14-16. 37 (SE3 542) ES: 

Skr.: som 35. 

turde] turde Linieskifte af 

S. 355%? den? Den] den? 

Sideskifte S. 355?" Philo- 

soph] "Dial! Philosopher 

371 (se 542), S. 17f. — Skr.: 

som 27. 

”man første Gang] det 
'flege] < leie ”saa] |m"| saa 

371 (se 542), S. 18f. — Skr.: 

stor, paa det danske Citat nær; 

indet danske"Citattog i 

sidste Linie: rolig; for- 

øvr.: hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

5] 5 iblandet] 

£561: 371 (se 542), S. 19f. — Skr.: 

502: 

563: 

56 

565: 

566: 

SOLE 

Aa 

SJ 

efterh. gennemg. stor; beg. 

sirlig, efterh. hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

"hvornaar] < naar 

371 (se 542), S. 20. — Skr.: 

gennemg. stor; i Citatet: 

rolig; forøvr.: hurtig tildels 

flygtig. 

371 (se 542), S. 21f. — Skr.: 

stor tildels meget stor; beg. 

rolig, efterh. hurtig tildels flyg- 

tig, sl. igæn rolig. 

S,358% var æter 

: 371 (se 542),.S. 22f. —ISkr.: 

stor tildels meget stor; i første 

Stykke og Beg. af andet med 

latinske Bogstaver; beg. rolig, 

efterh. hurtig tildels flygtig. 

Sat]||i'|at 'Christenhed] 

Xsthed < Xstd 

371 (se 542), S. 24. — Skr.: 

snart stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, efterh. hurtig tildels 

flygtig. 

"om]|/Du!om ”Menneske- 

ne.] Msk,. ”gik] "det! gik 

371 (se 542), S. 25f. — Skr.,: 

gennemg. stor; beg. rolig, ef- 

terh. hurtig tildels flygtig. 
Anm.: nederste "/2 af S. 26 ubeskr. 

Sderpaa] der Linieskifte 

paa ”-danne] < -dan 

371 (se 542), S. 271—SkrE 

gennemg. stor, tildels meget 

stor; med latinske Bogstaver; 



A 567— 585 

gennemg. rolig, tildels hur- 

tigere, i enk. Ord flygtig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

"det første Gang] ||i || det 

Vigt-] < vigt- slet ikke] 

<< ikke'< slet ikke: 

+568-569: 371 (se 542), S. 28. — 

Skr. 568: som 27. 569: i før- 

ste Linie stor; gennemg. rolig, 

i enk. Ord hurtigere tildels 

flygtig. 

569"er ogsaa] < vil ogsaa 

være 

+570: 371 (se 542), S. 28-31. — 

Skr.: stor; i Marg. med latin- 

ske Bogstaver; beg. rolig, ef- 

terh. hurtig for en stor Del 

flygtig. 

WøØinene| Øine 

2571: 371 (se 542), S. 31. — Skr.: 

som 27. 

Peet] med" eet "af-] |bru- 

ges | af- 

572: 371 (se 542), S. 32. — Skr.: 
efterh. stor; rolig tildels sirlig. 

Anm,: nederste!/saf Siden ubeskr. 

573: 371 (se 542), S. 33f. — Skr.: 

som 194, 

”lig] -ligt 

+574; 371 (se 542), S. 34f. — Skr.: 

som 194. 

575-576: 371 (se 542), S. 35. — 

Skr. 575: som 194. 576: som 

27. 

479 

577: 371 (se 542) S. 36f. — Skr: 

som 194, 

?Dersom] ||U | Dersom 

5782371 (se 542), .S37£——'S kr. 

tildels stor; gennemg. rolig et 

Par St. sirlig, i enk. Ord hur- 

tigere tildels flygtig. 

Zen saadan] < et saadant 

579: 371 (se 542), S. 38f. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, ef- 

terh. hurtig, i enk. Ord flygtig. 

EK Kirk-j<S KS jo] jo 

| næsten || 

580: 371 (se 542), S. 39f. — Skr.: 

tildels stor; beg. rolig, snart 

hurtigere tildels flygtig. 

fmed hvilken] hvilken 

Sat] at at ”Naturer] Natur 

581: 371 (se 542), S. 40f. — Skr.: 

som 42. 

582: 371 (se 542), S. 41-43. — 

Skr som r27; 

583: 371 (se 542), S. 43.,— Skr.: 

som 27. 

S.veis] < -veies 

584: 371 (se 542), S. 43f. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtig tildels flygtig, derefter 

igæn gennemg. rolig, i enk. 

Ord hurtig. 

Den anden Gang] < Der 

585: 371 (se 542), S. 44, — Skr.: 

som 194, 



480 

586-587: 371 (se 542), S. 45. — 

Skr.: som 194. 
Anm,.:nederste/saf Siden ubeskr. 

587 Han] |] saa 

aldeles svarede || Han 

588-589: 371 (se 542), S. 46. — 

Skr. 588: som 8. 589: tildels 

stor; gennemg. hurtig, i enk. 

Ord flygtig, i enk. Ord roligere. 

589” i] i ||, at|] 

590: 371 (se 542), S. 46f. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, 

efterh. hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

Men] <:;-men 

591: 371 (se 542), S. 47. — Skr.: 

som 8. 

592; 371 (se 542), S. 48f. — Skr.: 

som 488. 

S.371?Stats-] < Stat- 

593: 371 (se 542), S. 50. — Skr.: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 
Anm.: 

øverste Kt. 

".trykket]<-tryk YPseu-] 

Psey- 

med Linier beg. | Sidens 

+%594 ; 371 (se 542), S. 51. — Skr.: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; beg. rolig, efterh. 

hurtig tildels flygtig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

S. 372tat første Gang] < af 
S.372' sig] sig || gjøre. || 

AÅ 586—602 

595: 371 (se 542), SES TS KER 

gennemg. stor; i første 

Halvdel: rolig, i Citatet 

tildels sirlig; i sidste Halv- 

del: gennemg. hurtig tildels 

flygtig, i enk. Ord roligere. 

”Fasten,]< Fasten: "”med] 

< til thi] thi || X || 

596: 371 (se 542), S. 53. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, snart 

gennemg. hurtig tildels flygtig, 

i enk. Ord roligere. 

597: 371 (se 542), S. 54. — Skr.: 

stor; beg. rolig, snart hurtig 

tildels flygtig. 

"det ikke] ikke 

598: 371 (se 542), S. 55. — Skr,: 

gennemg. stor tildels meget 

stor, med latinske Bogstaver; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere tildels flygtig. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

599: 371 (se 542), S. 56f. — Skr.: 

gennemg. stor; i første 

Halvdel: rolig tildels sirlig; 

i sidste Halvdel: hurtig 

tildels flygtig. 

0Een]:<-En bamse 
ham? 

600: 371 (se 542), S. 58. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtigere tildels 

flygtig. 

601-602: 371 (se 542), S. 58f. — 

Skr. 601: som 42. 602: i enk. 

Ord stor; gennemg. rolig i enk. 

Ord hurtig. 
Anm.: 602 paa S. 58. 



A 601—616 

601”Tjenere] Tjener 'et] 

< en ret godt] < godt ret 

S337610p;]'< "op" 

603: 371 (se 542), S. 59f. — Skr.: 

som 90. 

skal] skal || gjøre || 

604: 371 (se 542), S. 60f. — Skr.: 

stor; gennemg. hurtig, i enk. 

Ord flygtig, i enk. Ord roligere. 

”fra] fr S.377?bliv] blive 

S. 377"ganske første Gang] 

lvl] ganske 

605: 371 (se 542) S. 62. — Skr.: 

stor; beg. rolig, snart hurtig, 

i enk, Ord flygtig. 

"Papir]< Papiret. Incarn 

i Incarnationen] < Incarti 

606: 371 (se 542), S. 63f. — Skr.: 

som 605. 
Anm.: nederste "/s afS. 64 ubeskr. 

S. 378"? Om] || Vi /2/ || Om 

607: 371 (se 542), S. 65. — Skr.: 

gennemg. stor; rolig tildels 

sirlig, et enk. Sted hurtig. 

3Tersteegens] < Terste- 
gens 

608: 371 (se 542), S. 65f. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig, 

sl. igæn roligere. 

S. 379? end] en 

609: 371 (se 542), S. 66. — Skr.: 

som 605. 

610: 371 (se 542), S. 66f. — Skr.: 

som 27. 

?nemlig,] nemlig, ||at d || 

481 

Dette] Dette ||har ogsaa Anti- 
Climacus || 

611: 371 (se 542), S. 67-71.—Skr.: 

stor; beg. rolig, efterh. hurtig 

tildels flygtig. 

det] < der ”den] ||h || 

den ”dette] dette || har || 

612-613: 371 (se 542), S. 71f. — 

Skr. 612: som 27. 613: i enk. 

Ord stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtigere. 
Anm.: 613 paa S. 71; nederste "/2 

af S. 72 ubeskr. 

612? 447] ||2|] 447 6131449] 
| 419]| 449 

614: 371 (se 542),7S, 73.—. Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 
lig (i Rett. sirlig), i enk. Ord 

hurtig tildels flygtig. 

5leg],Jeg mægtige]mæg- 

tige ||; det er et Mesterstykke 

af|| "lænket første Gang] 

|lænket||lænket "Emi-] Evmi- 

13skjønnes...være] < er 

intet 

615: 371 (se 542), S. 74. — Skr.: 

stor, med latinske Bogstaver; 

beg. rolig, snart hurtigere, i 

enk. Ord hurtig tildels flygtig. 
Anm.: optager Textdelen og en 

Del af Marg.; med Linier beg. | Si- 
dens øverste Kt, 

S. 383" Pseu-] Psey- S. 

383" gjøre] ||et /2/ || gjøre 

616: 371 (se 542), S. 75, — Skr.; 

efterh. stor; beg. rolig tildels 

sirlig, efterh. hurtigere, i enk. 

Ord hurtig. 
Anm.: nederste!/4saf Siden ubeskr. 

stil at] til 



482 Å 617—631 

617: 371 (se 542), S. 76f. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig (i Texten 

sirlig), snart hurtigere, i enk. 

Ord hurtig tildels flygtig. 

Shar] har ||fo|| '-redende] 

-rende ”Mennesker] || X|| 

Msker ”skal)] skal | det || 

være] være || en || 

618: 371 (se 542), S. 77f. — Skr. 

i Texten: efterh. stor; beg. 

rolig, efterh. hurtig, i enk. Ord 

flygtig; i Marg.: tildels stor; 

gennemg. rolig, i enk. Ord 

hurtigere. 
Anm.: Marg.-Tilf. paa S. 77. 

S.digtt] -digt ”Maader] 

Maader ||, betragter || 

619: 371 (se 542), S. 78f. — Skr.: 

som 127. 

620: 371 (se 542), S. 80f. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, ef- 

terh. hurtig tildels flygtig. 

"vilde] < ville ”nu] ||, |] 

nu 

621: 371 (se 542), S. 81. — Skr.: 

gennemg. stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord hurtig 

tildels flygtig. 

622: 371 (se 542), S. 82. — Skr.: 

som 228. 

Anm.: nederste "/saf Siden ubeskr. 

623: 371 (se 542), S. 83f. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, efterh. 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

S. 388? paa] ||and|| paa S. 

388" Fare] Farer S.388”en] 

en [< et] ||al| S.388"” bevi- 

ste] < bevidste 

624: 371 (se 542), S. 84-86. — 

Skr som ds 

625: 371 (se 542), S. 86f. — Skr.: 

snart stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig, 

sl. igæn roligere. 

”faaer] for be-] || na || be- 

626-627: 371 (se 542), S. 88. — 

Skr. 626: tildels stor; beg. 

rolig, snart hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 627: som 5. 

626" med] med || det /2/|| 

628: 371 (se 542), S. 89-92. — 

Skr.: stor; gennemg. hurtig 

tildels flygtig, hist og her ro- 

ligere. 

”iblandt]< blandt "Over 

i Overveielser] < Ovr "faf- 

vænt] < afvænd s 381 

fordi] fordi ||det er] S.391'f 

den] ||i|| den 

629: 371 (se 542), "S. 992-947 

Skr.: gennemg. stor; gen- 

gennemg. rolig, enk. St. hur- 

tig tildels flygtig. 

S. 392 Deres Øie] Linie- 

skifte Øie S.392'yd-] |[at|! 
yd- S. 392" det] det 

630-631: 371 (se 542), S. 94. — 

Skr. 630: stor; beg. sirlig, 

snart hurtigere. 631: rolig til- 

dels sirlig. 
Anm.:nederste'/saf Siden ubeskr. 

630" over] paa 630? Paa- 

ske] | Trinita | Paaske 630" 

taler] ||be| taler 



Å 632—645 483 

633: 

634: 

635: 

636: 

637: SJ 

638: 

632: 371 (se 542), S.95f. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

enk. St. sirlig, enk. St. hur- 

tigere. 

fi] i || Virkeligheden ha || 

S. 393" at] at || værge || 

371 (se 542). S. 96. — Skr.: 

tildels stor; rolig, i enk. Ord 

sirlig. 

”og] |ak|| og ere] ||vaag|| 

ere 

371 (se 542), S. 96f. — Skr.: 

i enk. Ord stor; rolig tildels 

sirlig. 

"Gib].< Gibt 

' Der! Skade 

"Skade] 

371 (se 542), S.97f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtigere til- 

dels flygtig. 

Siden] < "den; 

| sige /?] med || 

saficat 

371 (se 542), S. 98f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

tig, i enk. Ord flygtig, enk. St. 

roligere. 

Sjoj jo || C1]| 
|| faaet. || 

har] har 

371 (se 542), S. 99-101. — 

Skr.: snart stor; beg. rolig 

efterh. gennemg. hurtig tildels 

flygtig, hist og her igæn rolig. 

fra Fo]< Fr "staaer] 
||skal'| staaer '””saa] saa ||kan || 

skal] ||la]| skal 

371 (se 542), S. 101. — Skr.: 

som 6. 

641: 

642: 

643: 

644: 

645: 

639: 371 (se 542), S. 102. — Skr.: 

stor; hurtig, i enk. Ord flygtig. 

640: 371 (se 542), S. 102-104. — 

Sskræsomy27) 

"Min] < Mine 

371 (se 542), S. 104-106. — 

Skr.: som 27. 

3mig:] < mig, ,kjære] 

kjære "Lidelse]< Længsel 

lad] ||ikke /2/ mig|| lad 

371 (se 542), S. 106f. — Skr. 
i Hovedstykket: som 8; i 

Tilf.: i enk. Ord stor; rolig 

tildels sirlig. 

".maal,] < -maal: 'pla- 

get] plaget ||af| ”det]< han 

S. 398' har] har || havt||  S. 

BOSE] TMS 308P AF p0O- 

tenseret] < potenseret Art 

371 (se 542), S. 107f. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 

lig, i enk. Ord hurtigere til- 

dels flygtig. 

371 (se 542), S. 108-110. — 

Skr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. hurtig tildels flygtig, 

enk. St. roligere. 

S. 399? nyde] || nyd || nyde 

S. 399" præd i prædike] < 
præk S. 399” ja,] < ja. 

371 (se 542), S. 110-112. — 
Skr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. rolig, enk. St. hurtigere, 

i enk. Ord flygtig. 

S. 400' saa] ||ti|| saa S. 

400"? Magt] || Hæder || Magt 

S.400%' et] < er 



484 

646: 

647: 

+648 

649: 

650: 

A 646—655 

371 (se 542), S, 113-115, — 

Skr.: stor; gennemg. hurtig 

tildels flygtig, hist og her ro- 

ligere. 

den] < hiin S.401'Ak] 

ll Og]| Ak S. 401”? om] ||1 || 

om S. 401Y Idealet første 

Gang] ||X|| Idealet S. 401%” 
-vidne] -vidne ||, || S. 401? 

Mis-] ||F|| Mis-  S. 40122 

sogot] || pr || sogpor 

371 (se 542), S. 116. — Skr.: 

som 90. 
Anm.:nederste”/2 af Siden ubeskr. 

: 371 (se 542), S. 117-120. — 

Skr.: gennemg. stor, i Marg. 

og Slutn. (fra S. 403%) med 

latinske Bogstaver; beg. sirlig, 

efterh. gennemg. hurtig tildels 

flygtig, hist og her igæn roli- 

gere. 
Anm.: nederste”/4 af S.120 ubeskr. 

ti] ||har]| i om] ||at|| om 
hæve] ||v|| hæve ””Faaer] 
|| Hun er|| Faaer ”-spererer] 

-sperer S. 403? Be-] ||S|| Be- 

S.403 og] ||,|| og S.403"”fra] 

fra || Hoved|| S.403! faae] 

faae ||paa|| S. 403? have] 
have || Troens || 

371 (sé 542), S.1213— Skr. 

snart stor; beg. sirlig, snart 

hurtigere, i enk. Ord hurtig 

tildels flygtig. 

S.404' strax] || har || strax 

371 (se 542), S. 121-124. — 

Skr.: tildels stor; gennemg. 

rolig, i enk. Ord hurtigere til- 

dels flygtig. 

651: lam 

652: 

OSSE 

654: 

Snaa Dommens Dag] < 

i Dommen "paa Dommens 

Dag] < i Dommen "paa 

lil] paa 

371 (se 542), S. 124-126. — 

Skr.: snart stor; beg. sirlig, 

snart gennemg. hurtig tildels 

flygtig, hist og her igæn roli- 

gere 
Anm.: nederste"/8 af S.126 ubeskr. 

S. 406" Uret] Uret ||. || 

371 (se 542), S. 1271—"'Skrå 

som 6. 

"der] < det ", den] ||.|| , 
|| dette idag|| den ””sandse- 
lig-sjelelig] < sandselig 

371 (se 542), S. 128-133. — 

Skrå som 27 

Zi første Gang] i || Dan- 

mark || S. 407" bør] < børes 

S. 407 om] || at|| om S.407"" 

uden] ud S. 407vilde 

blive]< var S.407%”stærk] 

< stærkt S.407%, var] ||v|| 

, var S. 408' et] et et.S.408"” 
fra-] frar- 

371 (se 542), S. 133f.—'Skrå 

gennemg. stor; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

sfderefter] < der efter 

110g] ||at han da,|| og S.409? 
han] han || end || 

+655: 371 (se 542), S.Jl13T ERE 

Skr.: snart stor; beg. rolig, 

snart hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

der] der || derfor || 

1" W 



656? 

B57: 

Å 656—666 485 

371 (se 542), S. 135. — Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtigere tildels flyg- 

tig. 

371 (se 542), S. 136-140. — 

Skr,: som 27. 

S. 410! -stere] < -sterer 

S. 410" det første Gang] < 
der S.410'fdøde] |det! døde 

S; 410% der] der opg; S. 

410% En] < en S.410?”gav- 

ne] gavne (det) S.410%-lig] 

< -lige S.411f det] | mil det 

£658: 371 (se 542), S. 140-144. — 
Skr, i Hovedstykket: stor; 

beg. rolig, efterh. gennemg. 

hurtig tildels flygtig, enk. St. 

(ved ny Udgang) igæn roligere; 

inMarg.-Tilf.:" beg. sirlig, 

snart hurtigere. 
Anm.: Marg.-Tilf. paa S. 143. 

SNE] AE nytte] 

-nytte ||M]|| ””Da] || Naar | Da 

S. 412"? -dømmelse] -dø- 

melse S.412%-ljg] -lig ||. || 

5,472? for] for |EPr] 

%650: 371 (se 542), S(4145 f. — 

660: 

Skr.: stor, i Marg. med latin- 

ske Bogstaver; beg. rolig, snart 

hurtigere, i enk. Ord flygtig. 

hende] hende ||.|| ”min] 

I, min ”det] det ||. || ”i 

alle] i [<,] ||i]| alle ”mig] 

[ljeg || mig 

371 (se 542), S. 146-149, — 

Skr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. rolig, tildels hurtigere, 

i enk. Ord flygtig. 

S.teres] -teres || af|| S. 

414" en Mand] < man S. 

414%” Tele-]< tele- S. 414?" 

og] ||. || og 

661: 371 (se 542), S. 149-154. — 

Skr.: tildels stor; snart rolig, 

snart hurtig tildels flygtig. 

Svar anden Gang] ||h|| var 
S.416""mig.]< mig; S.416"? 

mere og mere] < meest 

662:371 (se 542), S. 154f:—Skr.; 

tildels stor; beg. sirlig, efterh. 

hurtig, i enk. Ord flygtig. 

663-665: 371 (se 542), S. 155-157. 
— Skr. 663: tildels stor; beg. 

rolig, efterh. gennemg. hur- 

tigere tildels flygtig, hist og 

her igæn roligere. 664: som 

663. 665: i enk. Ord stor; beg. 

rolig, snart hurtigere. 
Anm.: 664 optager Marg. udfor 

663, S. 155-157; 665 1 Marg. S. 157 
nedenfor Slutn. af 664. 

663" lidt] let -skee.] < 
-sksee! S.418?0] ||il| o S. 

418” imod] < mod S. 418"? 

-paa.]< -paa, S.418%”den] 

<min Tid] ||Fo|| Tid S.418% 
at] at || give sig hen, || 664% 

et Idealere] < mit Ideal 

6647-digt,] -digt, || det er for 

Intet || , 664'- blik] -blikket 
6647? hende] || og || hende 
S. 420' Dette,] <" Dette; 

slog] < sloeg 

666: 371 (se 542), S. 158. '— Skr.: 

tildels stor; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

ved] || ikke ved sin || ved 

Pdet!] det! || Og||] ””Dem)] 

< dem 



486 Å 667—678 

667: 371 (se 542), S. 159f. — Skr.: 

hist og her stor, i Overskriften 

med latinske Bogstaver; gen- 

nemg. rolig, for en stor Del 

sirlig, enk. St. hurtigere i enk. 

Ord flygtig. 
Anm. : nederste”/4 af S,160 ubeskr. 

Zmed.] med. [< ;] || men 

jeg var|| S. 422?”og] og|| saa || 

S. 422? Første] < første S. 

422! at] at || tage|| S. 422" 

Billet,] < Billet. S. 42279 

for mig] for S.422?” hen- 
des] hende 

668: 371 (se 542), S. 161f. — Skr.: 

669: 

670: 

671: nn 

gennemg. stor, i Overskriften 

og fra andet Stykke af med 

latinske Bogstaver; gennemg. 

hurtig i enk. Ord flygtig, til- 

dels roligere. 

”"Om] Om ||, hende" || 

?.paa,]< -paa; S.423" mig] 

<lmit ss S:423% fri]' << frie 

371 (se 542), S. 163. — Skr.: 

som 27. 

Anm.: nederste '/saf Siden ubeskr. 

”"sammen] samme 

371 (se 542), S. 164. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. rolig, 

tildels hurtigere, i enk. Ord 

flygtig. 

371 (se 542), S. 165. — Skr.: 

snart gennemg. stor; beg. sir- 

lig, snart gennemg. hurtig til- 

dels flygtig, enk. St. igæn ro- 

ligere. 

”oftere] ||al|| oftere 'deels 

første Gang] || deels || Linie- 

skifte deels 'for] < paa 

672 

673: 

67; 

675: 

676: 

677: 

: 371 (se 542), S. 166. — Skr.: 

stor; beg. rolig, snart hurtigere 

i enk. Ord flygtig, sl. igæn 

rolig. 

"Dette]|'Denn' Dette nu] 

|Id]| nu 

371 (se 542), S. 166f.—'Skr.: 

tildels stor; rolig tildels sirlig. 

"Psalmens Ord] < Psal- 

men 

371 (se 542), S. 167-1693— 

Skr.: gennemg. stor; gen- 

nemg. rolig, hist og her hur- 

tigere i enk. Ord flygtig. 

STil-] < til- ”ørkes-] < 
ørkel "”Man] < At man kan 

38En-] ||Jeg havde || En- 

371 (se 542), S. 169. —"Skrå 

gennemg. stor; gennemg. hur- 

tig, i enk. Ord roligere. 

371 (se 542), S. 170. — Skr.: 

gennemg. stor; gennemg. ro- 
lig, tildels hurtigere, i enk. 

Ord flygtig. 

S.lige] -lig 'S.428"Det] 

< det S.428"Svagere] Sva- 

gere || , || 

371 (se 542), S. 171, —'Skr. 

i Hovedstykket: rolig, for 

en stor Del sirlig; i Tilf.: i 

enk. Ord stor; gennemg. rolig, 

i enk. Ord hurtigere. 

"det](det ”-nal] -nal ||f Ej| 

+678: 371 (se 542), S. 172. —Skr.: 

tildels stor, i første Stykke 

med latinske Bogstaver; gen- 

nemg. rolig (i sidste Stykke 
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679: 

tildels sirlig), i enk. Ord hur- 

tigere. 
Anm.: med Linier beg. | Sidens 

nederste Kt. 

Sat ikke] at 

371 (se 542), S. 173-175. — 

Skr.: gennemg. stor, med la- 

tinske Bogstaver; beg. sirlig, 

snart hurtigere, i enk. Ord 

hurtig tildels flygtig. 

Sved] |lil| ved 'den] < 
det S.430', con-] ||og|| con- 

S.430%” Gjen-] ||Modenhed|| 
Gjen- S.430? har... Een- 

fold] < bliver naiv, eenfol- 

dig 

681: — 

682: 

680: 371 (se 542), S. 176f. — Skr.: 

gennemg. stor, med latinske 

Bogstaver; gennemg. rolig, i 

enk. Ord hurtigere tildels flyg- 

tig. 

fo] o ||, || 

371 (se 542), S. 177f. — Skr.: 

stor, i Overskriften med latin- 

ske Bogstaver; gennemg. hur- 

tig, i enk. Ord flygtig, i enk. 

Ord roligere. 

S. 432! Død] Død 

vilde || saae] saa 

371 (se 542), S. 178. — Skr.: 

som 6. 

Idet] det |] st || 

|| saa 
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